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കഔരള സര്ക്കാര്ക്  

സംഗ്രഹം 
തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് – നവകഔരളത്തിന് ജനഔീയാസൂത്രണം - ഗ്രാമ, കലാക് ജില്ലാ 
പഞ്ചായത്തുഔള്   പതിമൂന്ാം പഞ്ചവല്സര പ്ധതതിയിെല  അദയ വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതി    (2017-18) 
തയ്യാറാകല്  - മാര്ക്ഖനിര്ക്കേശ്ള്  ഄംഖീഔരിചൃ ് - ഈത്തരവ് പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു 

തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 
ജി.(എം.എസ് )നം.72/2017/തസൃഭവ                 തിരുവനന്തപുരം, തീയതി: 29-03-2017 
പരാമര്ക്ശം: 09-01-2017-െല ജി..(എം.എസ് ) 10/2017/തസൃഭവ നമ്പര്ക്  സര്ക്കാര്ക്  ഈത്തരവ് 

ഈത്തരവ് 
1. പതിമൂന്ാം പഞ്ചവല്സര പ്ധതതികാലത്ത് കഔരളെത്ത വളര്ക്ചൃയുടെ െര രു ഈയര്ക് ന് 

പന്ഥാവികലയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്കതാെരാപ്പം സാമൂഹയനീതിയുടെ കരയുടെ ം പരിസ്ഥിതി സുരക്ഷയുടെ കരയുടെ ം ഈത്തമ 
മാതൃഔയായി മാറ്റാനുമാണ് സര്ക്കാര്ക് ലക്ഷയമിടുന്ത്. ഄകതാെരാപ്പം കഔരളത്തിെെ ആന്െത്ത 
കനട്ട്ള്െകല്ലാം ഄരിസ്ഥാനമായ ജനാധിപതയവല്കരണെത്ത മുകന്ാട്ടു െഔാണ്ടുകപാൄഔയുടെ ം 
കവണം. ഇ ലക്ഷയ്ള്  കനരാന്  സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിെനാപ്പം  തകേശഭരണ സ്ഥാപന് ം 
ഉര്ക്ജിതമായി ര്വര്ക്ത്തികകുണ്ടുണ്്  . ഄതിനുള്ള സാഹചരയം സംജാതമാക്കുന്തിന്  താരത 
കമയന ലളിതവം ഔാലതാമസം ഴിവാക്കുന്ടം വിദഗ്ദ്ധരുകരയുടെ ം സന്്ധത ര്വര്ക്ത്തഔരുകരയുടെ ം  
പങ്കാളിത്തം ഈറപ്പു വരുത്തുന്ടമായ രു അസൂത്രണ ര്ക്രിയയാണ് ഇ മാര്ക്ഖകരകയില്  
അവിഷ്ക്കരിചൃിട്ടുള്ളത്. 

2. ഗ്രാമ, കലാക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്  പതിമൂന്ാം പഞ്ചവല്സര പ്ധതതിയിെല   (2017-
22) അദയ വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതി (2017-18) തയ്യാറാക്കുന്തിന് അസൂത്രണ ര്ക്രിയയിെല അദയെത്ത 
രുണ്് ര്ധാന ഗട്ട്ളായ അസൂത്രണസമിതിയുടെ ം വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔ ം രിപീഔരിക്കുന്തിനും 
വിഔസനകരക തയ്യാറാക്കുന്തിനും സൂചനയിെല സര്ക്കാര്ക്  ഈത്തരവില്  നിര്ക്കേശം 
നല്ഔിയിരുന്നു.  

 3. ന്പതാം പഞ്ചവല്സര പ്ധതതിക് കശഷം തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്  വിഔസനകരക 
(Development Report) തയ്യാറാക്കുഔ എന് ദൗതയം ഖൗരവമായി ഏെറ്റടുത്തിട്ടില്ല. വിഔസനകരക 
തയ്യാറാക്കുന്തിനുള്ള വിശദമായ നിര്ക്കേശ്ള്  പരാമര്ക്ശത്തിെല  സര്ക്കാര്ക്  ഈത്തരവില്  
ര്തിപാദിക്കുന്നുുണ്്. ഄടര്ഔാരം എല്ലാ ര്ാകദശിഔ സര്ക്കാരുഔ ം നിര്ക്ബന്ധമമായുടെ ം  
വിഔസനകരക തയ്യാറാകകുണ്താണ്. 

 4. ഗ്രാമ, കലാക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്  പതിമൂന്ാം പഞ്ചവല്സര പ്ധതതിയുടെ ം വാര്ക്ഷിഔ 
പ്ധതതി (2017-18)യുടെ ം തയ്യാറാക്കുന്തിന് സൂചനയിെല ഈത്തരവിെെ ടരര്ക്ചൃയായി 
പാലികകുണ്തായ അസൂത്രണ രീതിഔ ം  നിബന്ധമനഔ ം സംബന്ധമിചൃ ് ഇ ഈത്തരവിെെ 
ഄനുബന്ധമമായി   നല്ഔിയിട്ടുള്ള വിശദമായ മാര്ക്ഖകരക ഄംഖീഔരിചൃ ്  സര്ക്കാര്ക്  ഈത്തരവ്  
പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു. 
 5. തകേശഭരണ  സ്ഥാപന് െര പ്ധതതി രിപീഔരണവം  നിര്ക്വഹണവം  സംബന്ധമിചൃ ്
പന്ത്രുണ്ാം പഞ്ചവല്സര പ്ധതതികാലത്ത് (2012-17) പല ഈത്തരവഔ ം  സര്ക്ക്കുലുംഔ ം   
പുറെപ്പടുവിചൃിട്ടുുണ്്. ഄവയില്  എന്തുതെന്  നിര്ക്കേശ്ള്  നല്ഔിയിട്ടുെുണ്ങ്കിം  ം  രു 
സംഖതിയില്  ഇ ഈത്തരവിം  ം  09.01.2017-െല ജി.(എം.എസ് )10/2017 തസൃഭവ  നമ്പര്ക്  
ഈത്തരവിം  ം  എന്താകണാ നിര്ക്കേശിചൃിട്ടുള്ളത് ഄതായിരിക്കും  വാര്ക്ഷിഔ  പ്ധതതിയില്  (2017-18) 
ര്ാബലയത്തില്  ഈുണ്ായിരിക്കുഔ. 
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6. 2017-18 വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതിക് 2017 കമയ് 5-ന് മുന്പ്  ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി  
ഄംഖീഔാരം  വാക്ുണ്താണ്. 
          ഖവര്ക്ണുംെര ഈത്തരവിന്  ര്ഔാരം 

രി.െഔ. കജാസ്  

                                                               ര്ിന്സിപ്പല്  െസക്രട്ടറി (തകേശസൃയംഭരണം) 
 

1 എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ര്സിഡന്റുമാര്ക്ക്കും െസക്രട്ടറിമാര്ക്ക്കും 
2 എല്ലാ കലാക്പഞ്ചായത്ത് ര്സിഡെ്മാര്ക്ക്കും െസക്രട്ടറിമാര്ക്ക്കും   
3 എല്ലാ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്  ര്സിഡന്റുമാര്ക്ക്കും  െസക്രട്ടറിമാര്ക്ക്കും 
4 എല്ലാ ജില്ലാ  അസൂത്രണ സമിതി െചയര്ക്കപഴ് സണ് മാര്ക്ക്കും  
5 എല്ലാ ജില്ലാ ഔളക്ടര്ക്മാര്ക്ക്കും (ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതി െമമ്പര്ക്  െസക്രട്ടറിമാര്ക് ) 
6 ഄഡീഷണല്  ചീഫ് െസക്രട്ടറി, അസൂത്രണ സാമ്പത്തിഔഔാരയ വൄപ്പ് 
7 എല്ലാ ഄഡീഷണല്  ചീഫ് െസക്രട്ടറിമാര്ക്ക്കും, ര്ിന്സിപ്പല്  െസക്രട്ടറിമാര്ക്ക്കും ഖവണ്െമെ് 

െസക്രട്ടറിമാര്ക്ക്കും 
8 െമമ്പര്ക്  െസക്രട്ടറി, സംസ്ഥാന അസൂത്രണ കബാര്ക്ഡ് 
9 െചയര്ക്മാന് , കഔരള സംസ്ഥാന വവദുതി കബാര്ക്ഡ് (ഈപരിപത്രം സഹിതം) 
10 മാകനജിംഖ് ഡയറക്ടര്ക് , കഔരള സംസ്ഥാന കറാഡ് ട്രാന്സ് കപാര്ക് ട്ട് കഔാര്ക്പ്പകറഷന്  (ഈപരിപത്രം 

സഹിതം) 
11 മാകനജിംഖ് ഡയറക്ടര്ക്   കഔരള ജല ഄകതാറിട്ടി (ഈപരിപത്രം സഹിതം) 
12 എല്ലാ മാകനജിംഖ് ഡയറക്ടര്ക്മാര്ക്ക്കും, െപാടകമകലാ 
സ്ഥാപന്ള്/കഔാര്ക്പ്പകറഷനുഔള്/കബാര്ക്ുഔള് /സൃയം ഭരണ  സ്ഥാപന്ള്  എന്ിവയുടെ െര  ചീഫ് 
എഔ് സിഔൂട്ടീവ്മാര്ക്ക്കും (ഈപരിപത്രം സഹിതം) 

13 പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്ക്  
14 ഗ്രാമ വിഔസന ഔമ്മീഷണര്ക്  
15 െപാട വിദയാഭയാസ  ഡയറക്ടര്ക്  
16 പട്ടിഔജാതി വിഔസന ഡയറക്ടര്ക്  
17 പട്ടിഔവര്ക്ഖ വിഔസന  ഡയറക്ടര്ക്  
18 ഹയര്ക്  െസകെറി വിദയാഭയാസ ഡയറക്ടര്ക്  
19 കഔാകളജ് വിദയാഭയാസ ഡയറക്ടര്ക്  
20 സാകങ്കതിഔ വിദയാഭയാസ ഡയറക്ടര്ക്  
21 പലിഔ് റികലഷന്സ് ഡയറക്ടര്ക്  
22 അകരാഖയ വൄപ്പ് ഡയറക്ടര്ക്  
23 അയൂര്ക്കവദ വൄപ്പ് ഡയറക്ടര്ക്  
24 കഹാമികയാ വൄപ്പ് ഡയറക്ടര്ക്  
25 െഷി വൄപ്പ് ഡയറക്ടര്ക്  
26 മൃഖസംരക്ഷണ വൄപ്പ് ഡയറക്ടര്ക്  
27 ക്ഷീര വിഔസന വൄപ്പ് ഡയറക്ടര്ക്  
28 വയവസായ വൄപ്പ് ഡയറക്ടര്ക്  
29 മെറ്റല്ലാ വൄപ്പ് ഡയറക്ടര്ക്മാര്ക്ക്കും 
30 ഡയറക്ടര്ക് , കഔരള ആന്റിറ്റിറ്റൂട്ട്  ഒഫ് കലാകല്  ഄഡ്മിനിസ് കട്രഷന്  
31 എഔ് സിഔൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്ക് , ൄടുംബശ്രീ 
32 ഡയറക്ടര്ക് , ആന്ഫര്ക്കമഷന്  കഔരള മിഷന്  
33 ഡയറക്ടര്ക്, ആകകണാമിക്സ് അെ് റാറ്റിറിക്സ്  
34 എല്ലാ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസര്ക്മാര്ക്ക്കും 
35 എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് െഡപൂട്ടി ഡയറക്ടര്ക്മാര്ക്ക്കും 
36 എല്ലാ ഄസിറെ് െഡവലപ് െമെ് ഔമ്മീഷണര്ക്മാര്ക്ക്കും (ജനറല് ) 
37 ഡയറക്ടര്ക് , സംസ്ഥാന ഒഡിറ്റ് വൄപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം 
38 കററ്റ് െപര്ക്കഫാര്ക്മന്സ് ഒഡിറ്റ് ഒഫീസര്ക്  
39 ജനറല്  െസക്രട്ടറി, കഔരള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഄകസാസികയഷന്  
40 െസക്രട്ടറി, കഔരള കലാക് പഞ്ചായത്ത് ഄകസാസികയഷന്  
41 െസക്രട്ടറി, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ര്സിഡന്റു്മാരുെര കചംബര്ക്  
42 ര്ിന്സിപ്പല്  ഄകൗുണ്െ് ജനറല്  (ഒഡിറ്റ് ) കഔരള, തിരുവനന്തപുരം 
43 ഄകൗുണ്െ് ജനറല്  (എ&ആ) കഔരള, തിരുവനന്തപുരം 
44 െപാടഭരണ (എസ്.സി.) വൄപ്പ്  
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ഄനുബന്ധമം 
 

ഗ്രാമ- കലാക്- ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്   
പതിമൂന്ാം പഞ്ചവല്സര പ്ധതതിയിെല  അദയ വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതി (2017-18) 

തയ്യാറാക്കുന്തിനുള്ള മാര്ക്ഖകരക 
 

1 അമുകം 
 
1.1 ര്ാകദശിഔ വിഔസന പ്ധതതിഔള്  തയ്യാറാക്കുഔയുടെ ം നരപ്പിലാക്കുഔയുടെ ം െചയ്യുഔ എന്ത്   

ര്ാകദശിഔ സര്ക്കാരുഔളില്  നിയമര്ഔാരം നിക്ഷിപ്തമാമായ ഄധിഔാരവം ഈത്തരവാദി 

ത്തവമാണ്. ഔഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദശാബ്ദകാലെത്ത വികഔന്ദ്രീെതാസൂത്രണത്തിെെ ഄനുഭവം  

പ്ധതതിഔള്  തയ്യാറാക്കുന്തിനും നരപ്പിലാക്കുന്തിനും  തകേശഭരണ സ്ഥാപന്െള ടുതല്  

ര്ാപ്തമാമാകിയിട്ടുുണ്്. ഇ സാഹചരയത്തില്  സൃാഭാവിഔമായുടെ ം അസൂത്രണ ര്ക്രിയയുടെ െര  എല്ലാ 

വിശദാംശ് ം  ഈള്െകാള്ളിചൄെഔാണ്ടുള്ള സങ്കീര്ക്ണമായ നരപരിക്രമ്ള്   മുഔള്തട്ടുഔളില്  

നിന്നും താകഴയ്ക്ക് നിര്ക്കേശികകുണ്തില്ല. അസൂത്രണ നരപരിക്രമ്ള്  ഄനാവശയമായ 

ഔാലവിളംബവം ഈകദയാഖസ്ഥ കമധാവിത്തവം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ജനഔീയത ആല്ലാതാക്കുന്നു, 

ഔാരയക്ഷമതയ്ക്ക് കഔാട്ടമുുണ്ാക്കുന്നു ടര്ിയ വിമര്ക്ശന് ം ര്സക്തമാണ്. ഄടെഔാുണ്് 

താരതകമയന ലളിതവം ഔാലതാമസം ഴിവാക്കുന്ടം, വിദഗ്ദ്ധരുകരയുടെ ം സന്്ധത 

ര്വര്ക്ത്തഔരുകരയുടെ ം പങ്കാളിത്തം  ഈറപ്പുവരുത്തുന്ടമായ രു നരപരിക്രമമാണ് പതിമൂന്ാം 

പഞ്ചവല്സര പ്ധതതികാലത്ത് ഄനുവര്ക്ത്തിക്കുന്ത്.  

1.2 1994-െല കഔരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വിഭാവനം െചയ്യുന്ത്  ബഹുതല അസൂത്രണമാണ്. 

ഄതിനാല്  ഭരണഗരനയുടെ ം ബന്ധമെപ്പട്ട നിയമ് ം ഄനുശാസിക്കുന് വിവിധതട്ടുഔള്കിര 

യിെല ഄധിഔാര/ചുമതലാ വിഭജനവം പ്പം ഄവര്ക്കിരയിെല സംകയാജനവം ഈറപ്പു 

വരുകത്തുണ്ടുണ്്. ഄകതാെരാപ്പം കര തട്ടിെല ര്ാകദശിഔ ഭരണസ്ഥാപന്ള്  തമ്മിം  ം 

സഹഔരണവം സംകയാജനവം ര്ധാനമാണ്. ആതിനു പുറകമയാണ് വിവിധ കരാതസ്സുഔളില്  

നിന്നും  ലഭയമാവന്  വിഭവ്ള്  വഔയിരുത്തുന്തിന് പാലികകുണ് വയവസ്ഥഔ കരയുടെ ം ഄവ 

സമനൃയിപ്പികകുണ്തികെയുടെ ം ര്ാധാനയം.  ആവ സംബന്ധമിചൄള്ള െപാടമാര്ക്ഖ നിര്ക്കേശ്ളാണ് 

ഇ ഈത്തരവില്  ര്ധാനമായുടെ ം  വിശദീഔരിക്കുന്ത്. നിര്ക്ബന്ധമമായുടെ ം ഄനുവര്ക്ത്തികകുണ്തായ 

ഔാരയ്കളാെരാപ്പം നിര്ക്ബന്ധമമില്ലാത്തടം എന്ാല്  ഄനുഔരണീയവം ഄഭിഔാമയവമായ 

ഔാരയ്ള്  രി ട്ടികചൃര്ക്ത്ത് ഄവതരിപ്പിക്കുന്താണ് പലകപ്പാഴം ഄവയക്തതയ്ക്കം ഒഡിറ്റ് 

ര്ശ് ന്ള്ക്കും ആരയാക്കുന്ത്. ഇ ഈത്തരവില്  നിര്ക്ബന്ധമമായുടെ ം (mandatory)  

ഄനുഷ്ഠികകുണ് ഔാരയ് ം ഄഭിഔാമയമായ (desirable)  ഔാരയ് ം സംബന്ധമിചൃ ് പരമാവധി 

വയക്തത വരുത്തിയിട്ടുുണ്്.   
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1.3 സംസ്ഥാനത്തിെെ പതിമൂന്ാം പഞ്ചവല്സര പ്ധതതി രിപീഔരിക്കുന്തിനുള്ള 

ര്വര്ക്ത്തന്ള്  സംസ്ഥാന അസൂത്രണ കബാര്ക്ഡിം  ം, വിവിധ വൄപ്പുഔളിം  ം  

പുകരാഖമിക്കുഔയാണ്. ഏഔകദശം 2 ലക്ഷം കഔാരി രിപയാണ് സംസ്ഥാന പ്ധതതികായി 

വിഭാവനം െചയ്യുന്ത്. ആതില്  ഏതാുണ്്  ഄുംപതിനായിരം കഔാരിയിലധിഔം രിപ ര്ാകദശിഔ 

സര്ക്കാരുഔള്ക്കുള്ള വിഹിതമായിരിക്കും. സംസ്ഥാനത്തിെെ  പതിമൂന്ാം പഞ്ചവല്സര 

പ്ധതതിയുടെ െര ലക്ഷയം  ടരര്ക്ചൃാ സാ്ധതയതയുടെ ള്ള, പരിസ്ഥിതി രക്ഷ ഈറപ്പാക്കുന്, സാമൂഹയനീതി 

മുുംെഔ പിരിക്കുന്,  സാമ്പത്തിഔ വളര്ക്ചൃയുടെ െര രു ഈയന്  പന്ഥാവികലയ്ക്ക് കഔരളെത്ത 

എത്തിക്കുഔ എന്താണ്. ഈയര്ക്ന് വളര്ക്ചൃ ഈറപ്പാകാന്  സാമൂഹയനീതിയുടെ ം  പരിസ്ഥിതി രക്ഷയുടെ ം  

വിട്ടുവീഴ്ച െചയ്തുെഔാുണ്് നികക്ഷപഔെര അഔര്ക്ഷിക്കുന് സമീപനം കഔരളത്തിന് സൃീഔാരയമല്ല.  

മതനിരകപക്ഷത, സമൂദായ സൗഹാര്ക്േം,  സമാധനാന്തരീക്ഷം, ഈയര്ക്ന് നിണനിലവാരമുള്ള 

പശ്ചാത്തല സൗഔരയ്ള്, െമചൃെപ്പട്ട മനുഷയ വിഭവകശഷി, പരിസ്ഥിതി  വവവി്ധതയം എന്ിവ 

ഈയര്ക്ത്തികാണിചൄെഔാുണ്് നികക്ഷപം അഔര്ക്ഷിക്കുഔയുടെ ം പ്പം െപാട നികക്ഷപം ഖണയമായി 

വര്ക്്ധതിപ്പിക്കുഔയുടെ ം െചയ്യുന്  ബദല്  സമീപനമാണ് പതിമൂന്ാം പ്ധതതി സൃീഔരിക്കുഔ.  

െപാടജനാകരാഖയ – െപാട വിദയാഭയാസ സൗഔരയ്ള്  കലാകഔാത്തരമാകിെകാണ്ടും  ഈന്ത 

വിദയാഭയാസത്തിനും  െതാഴില്  വനപുണിയ്ക്കം  ഈയര്ക്ന് പരിഖണന നല്ഔിെകാണ്ടും  മനുഷയ 

വിഭവകശഷിയുടെ െര സാ്ധതയത വലിയ കതാതില്  ഈയര്ക്ത്തും.  വളര്ക്ചൃകയാെരാപ്പം  പരിസ്ഥിതിരക്ഷ 

ഈറപ്പാകാന്  മണ്ണം, ജലവം  ആതര ര്െതി വിഭവ് ം പ്പം െഷിയുടെ ം സംരക്ഷിക്കുന്തിന്  

ഹരിത കഔരളം പ്ധതതി നരപ്പിലാക്കും. പതിമൂന്ാം പ്ധതതികാലത്ത് സംസ്ഥാനത്തിെെ  

മാലിനയ ര്ശ്നത്തിന് ശാശൃത പരിഹാരം ഔാണം. പ്ധതതികാലയളവില്  ഭൂരഹിതരും, 

ഭവനരഹിതരും, ഄഖതിഔ ം ആല്ലാത്ത  സംസ്ഥാനമായി കഔരളം മാുംം. ജനനം മുതല്  മരണം 

വെരയുടെ ള്ള  ജീവിത ചക്രത്തിെല എല്ലാ ഗട്ട്ളിം  ം  സമൂഹത്തിെെ പിന്തുണ അവശയമുള്ള 

വര്ക്ക് ഄത് എത്തികത്തക നിലയില്  സംസ്ഥാനത്തിെെ സമൂഹയസുരക്ഷാ സംവിധാനെത്ത  

സമഗ്രമാകി മാറ്റം. കഔവല ദാരദ്ര്യം നിര്ക്മ്മാര്ക്ജനം െച സം സംസ്ഥാനം എന് കയാതി 

കഔരളത്തിന് കനരിെയടുകാനാവം. ഇ ലക്ഷയ്ള്  കനരാന്  ര്ാകദശിഔ സര്ക്കാരുഔ ം 

മുന്ില്  നിന്നു ര്വര്ക്ത്തികകുണ്ടുണ്്.  

1.4 കദശീയതലത്തിം  ം ര്ാകദശിഔ തലത്തിം  മുള്ള ലക്ഷയ്െള ര്ാകദശിഔതലത്തില്  

ഄതാതിരെത്ത ര്കതയഔതഔള്  ഈള്െകാണ്ടുെഔാുണ്് നിര്ക്വഹിക്കുഔയുടെ ം ര്ാകദശിഔ 

ര്ശ് ന് ം സാധയതഔ ം ഔണകിെലടുത്തുെഔാുണ്്  അവശയമായ തനത് ലക്ഷയ്ള്   

ട്ടികചൃര്ക്കകുണ്ടമുുണ്്.  

1.5 പ്ധതതി തയ്യാറാകകുണ്തിെെ അവശയഔതയുടെ ം  പ്ധതതിയുടെ െര  െപാടവയവസ്ഥഔ ം  

(1)   ജന് െര സാമ്പത്തിഔ വിഔസനത്തിനും സാമൂഹയനീതി ഈറപ്പുവരുത്തുന്തിനും വിഔസന 

പ്ധതതിഔള്  തയ്യാറാകി നരപ്പിലാക്കുഔ എന്ത് തകേശഭരണ സ്ഥാപന് െര  ചുമതലയാണ്. 
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(2) 1994-െല കഔരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്ടിെല 3,4,5 പട്ടിഔഔള്  യഥാക്രമം  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, 

കലാക് പഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എന്ിവയുടെ െര  ചുമതലഔള്  വിശദമാകിയിട്ടുുണ്്. 

ഄടര്ഔാരം ഄതത് തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തില്  നിക്ഷിപ്തമാമായിട്ടുള്ളടം സംസ്ഥാന 

സര്ക്കാര്ക്  ഔാലാഔാല്ളില്  ഏല്പ്പിചൄെഔാടുക്കുന്ടമായ ചുമതലഔള്  നിറകവറ്റന്തിനും 

കവുണ്ി തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്  പ്ധതതിഔള്   അവിഷ് കരികണം 

 (3) തകേശഭരണ സ്ഥാപനം ഄതിെെ ഄതിര്ക്ത്തിക്കുള്ളില്  നരപ്പിലാകാന്  ഈകേശിക്കുന് എല്ലാ 

വിഔസന ര്വര്ക്ത്തന് ം മറ്റ് തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്ക് നല്ൄന് വിഔസന 

നിര്ക്കേശ് ം കഔന്ദ്ര-സംസ്ഥാനാവിഷ് െത പ്ധതതിഔ ം ര്ാകദശിഔ പ്ധതതിയുടെ മായി 

സംകയാജിപ്പികകുണ്താണ്. 

(4) പ്ധതതി രിപീഔരണ നിര്ക് ഹണ ഔാരയ്ളില്  തകേശഭരണ സ്ഥാപനം ഈള്െകാള്ളുന്ന് 

ര്കദശത്തു നിന്നും മറ്റ സംസ്ഥാന്ളികലയ്ക്കം വികദശ രാജയ്ളികലയ്ക്കം കജാലി കതരികപായ 

ര്വാസിഔളായ നാട്ടുഔാരുെര ഄഭിര്ായ്െള ഔണിെലടുകാനും ഄവരുെര ര്ശ്ന്ള്  

ഈള്െകാള്ളാനും പ്പം സഹഔരണം  ഈറപ്പാകാനും  ശ്ര്ധതികണം. 

(5) ആതര സംസ്ഥാന െതാഴിലാളിഔ െര  ര്ശ്ന്ള്  ര്കതയഔിചൄം ഄവരുെര താമസ സ്ഥലെത്ത  

ശുചിതൃം, അകരാഖയം ഄവരുെര ൄട്ടിഔ െര വിദയാഭയാസം എന്ീ ഔാരയ്ളില്    ശ്ര്ധത നല്ഔി 

കവണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്  പ്ധതതി തയ്യാറാകകുണ്ത്. 

1.6 വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔള്  തയ്യാറാക്കുന് ഄവസ്ഥാകരക (Status Report)യില്  ര്തിപാദിക്കുന് 

ര്ശ് ന്ള്ക് പരിഹാരമായിട്ടാണ് കര്ാജക്ടുഔള്ക് രിപം നല്കഔുണ്ത്. ഄര്ഔാരമാണ് 

കര്ാജക്ടുഔള്  തയ്യാറാകിയിട്ടുള്ളെതന്് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി ഈറപ്പുവരുകത്തുണ്താണ്. 

1.7 ജനഔീയാസൂത്രണ ര്വര്ക്ത്തന്ള്ക് വിപുലമായ ജനപങ്കാളിത്തം  ഈറപ്പുവരുത്തുന്തിന്  

ആെര്ക് െനറ്റ്, വിവര സാകങ്കതിഔവിദയ, നവമാധയമ്ള്  ടര്ിയവയുടെ െര സാ്ധതയതഔള്  

പരമാവധി ഈപകയാഖികാന്  തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്  ശ്രമികകുണ്താണ്. 

1.8 പ്ധതതി ഄസൂത്രണത്തിന് സാമൂഹയ സംഗരനാ സംവിധാന്ള്  ര്കയാജനെപ്പടുത്താവന്ടം 

കര്ാജക്ട് തയ്യാറാക്കുന്തിന് കറക്കഹാള്ഡര്ക്മാര്ക് , ബാങ്ക്-സഹഔരണ സംഗം 

ര്തിനിധിഔള്  എന്ിവരുമായുടെ ള്ള രിയാകലാചനഔള്   സംഗരിപ്പികാവ ന്ടമാണ്. 

1.9 ഇ മാര്ക്ഖകരക ഗ്രാമ, കലാക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്ക് മാത്രം ബാധഔമായിട്ടുള്ളതാണ്. 

നഖരസഭഔ െര അസൂത്രണ ര്വര്ക്ത്തന്ള്ക് ര്കതയഔം  നിര്ക്കേശ്ള്  പുറെപ്പടുവിചൃിട്ടുുണ്്. 

2  പ്ധതതി അസൂത്രണ നിര്ക്വഹണ നരപരിഔള്   

2.1 അസൂത്രണ ഗട്ട്ള്   

  ഗ്രാമ-കലാക്-ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്  2017-18 വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതി അവിഷ് കരിക്കുന്തിന് 

ചുവെര വിവരിക്കുന് ര്ഔാരം  ന്പത് ഗട്ട്ള്   ഄവലംബികകുണ്താണ്. 
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(1) അസൂത്രണ സമിതിയുടെ ം വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔ ം രിപീഔരികല്  

(2) വിഔസനകരക  തയ്യാറാകല്  

(3) ഗ്രാമസഭഔള്/ഉരുക്കൂട്ട്ള്  കയാഖം കചരല്  

(4) വിഔസന െസമിനാര്ക്  

(5)  വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതിക് ഄന്തിമ രിപം നല്ഔല്  

(6) കര്ാജക്ടുഔള്  തയ്യാറാകല്  

(7) വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതിക് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി ഄംഖീഔാരം  

(8)  കര്ാജക്ടുഔ െര പരികശാധനയുടെ ം സാകങ്കതിഔ ഄനുമതിയുടെ ം  

(9) വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതി നിര്ക്വഹണവം, കമാണിട്ടറിംനിം 

2.2 ആവയില്  അസൂത്രണസമിതിയുടെ ം  വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔ ം  രിപീഔരികല് , വിഔസനകരക 

തയ്യാറാകല്  എന്ീ രുണ്് ഗട്ട് െര മാര്ക്ഖകരക 09-01.2017-െല ജി.(എം.എസ് )10/2017/ 

തസൃഭവ നമ്പര്ക്  സര്ക്കാര്ക്  ഈത്തരവ് മുകകന പുറെപ്പടുവിചൃിട്ടുുണ്്. ടരര്ക് ന്നുള്ള 

ര്വര്ക്ത്തന് െര  നിര്ക്കേശ് ം നിബന്ധമനഔ ം  അണ് ഇ മാര്ക്ഖകരകയില്   

ര്തിപാദിക്കുന്ത്. 

2.3  ഔരര് കര്ാജക്ട് നിര്ക്കേശ്ള്  തയ്യാറാകി ഗ്രാമസഭ/ഉരുക്കൂട്ട കയാഖ്ളില്  ഄവതരി 

പ്പിക്കുഔ, അ കവദിഔളിെല ചര്ക്ചൃഔ കരയുടെ ം തീരുമാന് കരയുടെ ം ഄരിസ്ഥാനത്തില്  കര്ാജക്ട് 

നിര്ക്കേശ്ള്ക്  മുന്ഖണന നിശ്ചയിചൃ ്  ഭരണ സമിതിയുടെ കരയുടെ ം ടരര്ക് ന്് വിഔസന 

െസമിനാറികെയുടെ ം പരിഖണനയക് സമര്ക്പ്പിക്കുഔ എന്ിവയാണ് പ്ധതതി അസൂത്രണവ 

മായി ബന്ധമെപ്പട്ട് വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔള്   നിര്ക്വഹികകുണ്തായ  രുണ്് ര്ധാന ചുമതലഔള്. 

ഄവ ഫലര്ദമായി നിറകവറ്റണെമങ്കില്  വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ് കയാഖ്ളിെല ചര്ക്ചൃഔ െര 

ഄരിസ്ഥാനത്തില്  ശുപാര്ക്ശഔള്  ക്രമീഔരികകുണ്താണ്. ഄതിനാല്  ഇ രണ്ടു ദൗതയ് ം  

നിര്ക്വഹിക്കുന്തിെെ മുകന്ാരിയായി വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔ െര കയാഖം കചരണെമന്നുള്ളത് 

ഄനിവാരയമാണ്. അ കയാഖ്ളില്  വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പിെല ഄംഖ്ള്  നിശ്ചയമായുടെ ം  

പെങ്കടുകണം. 

ഗട്ടം 3: ഗ്രാമസഭഔള്/ഉരുട്ട്ള്   കയാഖംകചരല്  
3.1 ഗ്രാമസഭാകയാഖ്ള്  

(1)  ര്ാകദശിഔ അസൂത്രണത്തിെെ ജീവനാഡി ജനപങ്കാളിത്തമാണ്. അസൂത്രണത്തില്  

നിര്ക്ണായഔമായ പകു വ വഹികാന്  ജന്ള്ക് എത്രമാത്രം ഄവസരമുുണ്ാവകന്ാ 

ഄത്രമാത്രം നല്ലത്. വിഔസന പരികര്ക്ഷയവം ഔരര് കര്ാജക്ട് നിര്ക്കേശ് ം തയ്യാറായാല്   

ഗ്രാമസഭയികലയ്ക്ക് കപാൄന്തിന് മുമ്പ് തെന് ഄവ ഄയല്  സഭഔളിം  ം ആതര കവദിഔളിം  ം  

ചര്ക്ചൃ െച സം്  കവുണ് മാറ്റം വരുത്താവന്താണ്. ര്ാകദശിഔ പ്ധതതിെയ ജനഔീയമാക്കുന് 
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തിനുള്ള ആത്തരം ര്വൃത്തിഔള്  ഒകരാ ര്കദശത്തികെയുടെ ം സാ്ധതയതഔള്ക്കും ഭരണ 

സമിതിയുടെ െര ര്തിബ്ധതതയ്ക്കം ഄനുസരിചൄ എത്രയുടെ ം വിപുലമായി നരത്താവന്താണ്. 

എന്ാല്  ഄവ ഒകരാന്നും നിര്ക്ബന്ധമമായുടെ ം  െചകയ്യുണ് ഔാരയ്ള്  എന് നിലയ്ക്ക് ആവിെര 

നിഷ് ഔര്ക്ഷിക്കുന്ില്ല. ഄവ ഄഭിഔാമയമായ ഔാരയ്ളാണ്. എന്ാല്  ഗ്രാമസഭഔള്  കയാഖം 

കചര്ക്ന്് അസൂത്രണ ര്വര്ക്ത്തന് ം  നിണകഭാൃ തെ െതരഞ്ഞടുപ്പും നരത്തണം എന്ത് 

നിര്ക്ബന്ധമ വയവസ്ഥയാണ്.  

(2) ര്ാകദശിഔ അസൂത്രണത്തിന് ഗ്രാമസഭഔള്  കയാഖം കചരുന്തിന് മുമ്പ് വയാപഔമായ 

ര്ചരണ പരിപാരിഔള്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലൂരനീളം സംഗരിപ്പികണം. മാധയമ്ള് , 

വിദയാഭയാസ സ്ഥാപന്ള് , ജനഔീയ സംഗരനഔള് , െതാഴില്  കവദിഔള് , ൄടുംബശ്രീ 

ശംകല എന്ിവെയ ര്ചരണ പരിപാരിയുടെ െര ഈപാധിഔളായി ഈപകയാഖികാവന്താണ്. 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിെെ മുകയ വിഔസന ര്ശ് ന്ള്  ര്തിഫലിപ്പിക്കുന് രീതിയിലാണ് 

ഗ്രാമസഭാ കയാഖത്തിെെ ഔാരയ പരിപാരി രിപെപ്പടുകത്തുണ്ത്. ഗ്രാമസഭാ കയാഖത്തില്  

വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ് ഄരിസ്ഥാനത്തില് / വിഷയാരിസ്ഥാനത്തില്  ്പുകപ്പു ചര്ക്ചൃഔള്  വിശദമായി 

സംഗരിപ്പികണം. 

(3)   ഗ്രാമസഭഔളില്  വിഔസന ര്ശ് ന്ള്  തരം തിരിചൃ ്െതയമായി മുന്ഖണന നിശ്ചയികണം. 

പശ്ചാത്തല സൗഔരയ് െര ഔാരയത്തില്  അദയം വാര്ക്ഡ് തലത്തില്  മുന്ഖണന 

നിശ്ചയിചൃതിനുകശഷം എല്ലാ വാര്ക്ുഔളില്  നിന്നും നിര്ക്കേശ്ള്  ശാസ്ത്രീയമായി 

കക്രാഡീഔരിചൃ ്ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്തല മുന്ഖണനാ പട്ടിഔ തയ്യാറാകകുണ്താണ്.  

(4) ഗ്രാമസഭാകയാഖത്തില്  പെങ്കടുക്കുന്വരില്  നിന്നും  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഏെറ്റടുകകുണ്തായ 

വിഔസന ര്ശ് ന് െര മുന്ഖണനാക്രമം സംബന്ധമിചൃ ് രു ഄഭിര്ായ സര്ക്കവ 

പരീക്ഷണാരിസ്ഥാനത്തില്  നരത്തുന്ത് ഄഭിഔാമയമാണ്; നിര്ക്ബന്ധമമല്ല. ഒകരാരുത്തര്ക്ക്കും 

ഄവരുെര മുന്ഖണന കരകെപ്പടുത്തുന്തിന്  ബാലറ്റ് കപപ്പര്ക്  വിതരണം െച സം് പൂരിപ്പിചൃ ്

വാ്ണം. മുന്ഖണനഔള്  വാര്ക്ഡ് ഄരിസ്ഥാനത്തിം  ം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ഄരിസ്ഥാനത്തിം  ം കക്രാഡീഔരിചൃ ് പ്ധതതിയിെല െപാട മുന്ഖണനഔള്  

നിശ്ചയികാവന്താണ്. ആര്ഔാരം പരീക്ഷണാരിസ്ഥാനത്തില്  ഄഭിര്ായ സര്ക്കവ 

നരത്തുന്  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുഔള്  സര്ക്കവ വിവര്ള്  കക്രാഡീഔരിചൃ ്  രു റികപ്പാര്ക്ട്ട് 

തയ്യാറാകകുണ്താണ്. ഄഭിര്ായ സര്ക്കവ  ബാലറ്റ് കപപ്പറിെെ മാതൃഔ ഄനുബന്ധമം 1-ല്  

നല് ൄ ന്നു. 

(5) യുടെ വജന്ള് , വനിതഔള് , വകയാജന്ള് , ൄട്ടിഔള് , ഭിന്ലിംഖം എന്ീ വിഭാഖ്ള്ക്  

പഞ്ചായത്തുതല കയാഖ്ള്  സംഗരിപ്പിക്കുന്ത് ഄഭിഔാമയമാണ്. കര്ാജക്ടുഔളില്  ഇ 

വിഭാഖത്തിെെ  ര്ശ് ന്ള്  ഄര്ക്ഹിക്കുന് ഖൗരവകത്താെര പരിഖണികെപ്പടുന്തിന് 

ര്കതയഔ ഈദയമ്ള്  സൃീഔരികകുണ്താണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു തലത്തില്  സംഗരിപ്പിക്കുന്  
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ര്കതയഔ കയാഖത്തില്  ഇ വിഭാഖ് െര വിഔസന ര്ശ്ന്ള്  ചര്ക്ചൃ െച സം്  

നിര്ക്കേശ്ള്  കക്രാഡീഔരിക്കുന്ത് ഄഭിലഷണീയമാണ്. 

 (6)  ഭിന്കശഷി വിഭാഖ് െര ര്ശ് ന്ള്  ചര്ക്ചൃെച സം് ഄവരുെര വിഔസന 

ര്വര്ക്ത്തന്ള്ക് കര്ാജക്ട് നിര്ക്കേശ്ള്  രിപെപ്പടുത്തുവാന്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു 

തലത്തില്  ര്കതയഔം കയാഖം കചരണെമന്ത് നിര്ക്ബന്ധമമാണ്. 

(7) മത്സ്യ വൄപ്പിെെ ര്കയാപിത മത്സ്യ ഗ്രാമ്ള്  നിലവിം  ള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

വാര്ക്ുഔളില്  ഉരുട്ടം മാതൃഔയില്  പരമ്പരാഖത മത്സ്യെതാഴിലാളിഔള്കായി  

മത്സ്യസഭഔള്  സംഗരിപ്പികകുണ്താണ്. ൄറഞ്ഞത് 25 മത്സ്യെതാഴിലാളിഔള്   രജിറര്ക്  

െച സംിട്ടുള്ള വാര്ക്ഡ്ഔളില്  ഗ്രാമസഭഔള്ക് മുമ്പായി മത്സ്യസഭ നിര്ക്ബന്ധമമായുടെ ം  

വിളിചൄകചര്ക്കകുണ്താണ്. 

3.2 ഉരുട്ടകയാഖ്ള്  

(1) പട്ടിഔ വര്ക്ഖ ഈപപ്ധതതി വിഹിതം ലഭിക്കുന്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്  പ്ധതതി അസൂത്രണ 

ഗ്രാമസഭഔള്  കചരുന്തിനു മുമ്പായി പട്ടിവര്ക്ഖ ഉരുഔളില്  ഗ്രാമസഭാകയാഖത്തിന്  

നിശ്ചയിചൃിട്ടുള്ള  ഔാരയപരിപാരിക് സമാനമായ രീതിയില്  ഉരുമൂപ്പെെ ഄ്ധതയക്ഷതയില്  

ഉരുട്ടകയാഖ്ള്  സംഗരിപ്പികകുണ്താണ്. ഉരുട്ടകയാഖ്ള്  കചരുന്തിനുള്ള  മറ്റ് 

വയവസ്ഥഔള്  ചുവെര നല്ൄന്നു. 

            (i)  ഉരിെല അെഔ കവാട്ടര്ക്മാരില്  ഄന്പത് ശതമാനത്തിലധിഔം ഄംഖ്ള്  

ഉരുട്ട കയാഖത്തില്   നിര്ക്ബന്ധമമായുടെ ം  പെങ്കടുത്തിരികണം 

           (ii)  ബന്ധമെപ്പട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഄംഖം എല്ലാ ഉരുട്ടകയാഖ്ളിം  ം  നിര്ക്ബന്ധമ 

മായുടെ ം പെങ്കടുകണം.  തകേശഭരണ  സ്ഥാപനത്തിെെ  ര്സിഡെ് ഔഴിയുടെ ന്ത്ര 

ഉരുട്ട കയാഖ്ളില്   പെങ്കടുകകുണ്താണ്. 

           (iii)  ഉരുട്ടകയാഖം വിളിചൄ കചര്ക്ക്കുന്തിനുള്ള സഹായഔ ര്വര്ക്ത്തന്ള്  എസ്.റ്റി. 

ര്കമാട്ടര്ക്  ഏെറ്റടുകണം. 

(iv) എസ്.റ്റി ര്കമാട്ടര്ക്  നിര്ക്ബന്ധമമായുടെ ം ചുമതലയുടെ ള്ള ഉരുട്ടകയാഖത്തില്    

പെങ്കടുകണം 

(v)   ഉരുഔള്ക് പുറത്ത് ഄ്ി്ായി താമസിക്കുന് പട്ടിഔവര്ക്ഖ്ളിെല ര്ായ 

പൂര്ക്ത്തിയായവെരയുടെ ം ഉരുട്ട കയാഖത്തികലയ്ക്ക്  ക്ഷണികകുണ്താണ്. 

(vi) ഉരുട്ടകയാഖത്തില്  വചൃ ് നരപ്പാകകുണ് കര്ാജക്ടുഔ െര മുന്ഖണന 

നിശ്ചയികകുണ്ടം  കരകെപ്പടുകത്തുണ്ടമാണ്. 
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(vii) ഒകരാ ഉരുട്ടകയാഖത്തില്  നിന്നും രു വനിത ഈള്െപ്പെര രുണ്് കപെര  

തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെല വിഔസന െസമിനാര്ക്  ര്തിനിധിഔളായി  

തിരെഞ്ഞടുകകുണ്താണ്.  

(2) പട്ടിഔ വര്ക്ഖ ഈപപ്ധതതി വിഹിതം ലഭിക്കുന്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളില്  ഉരുട്ടകയാഖം 

കചര്ക്ന്നുകവണം  അസൂത്രണ ര്വര്ക്ത്തന് ം  നിണകഭാൃ തെ തിരെഞ്ഞടുപ്പും നരകത്തുണ്ത് 

എന്ത്  നിര്ക്ബന്ധമ വയവസ്ഥയാണ്. 

(3) ഉരുട്ടകയാഖ്ള്  കചരുന്തിന് മുകമ്പ ഒകരാ  ഉരിം  ം വയപഔമായ ര്ചരണ 

പരിപാരിഔള്  സംഗരിപ്പികണം. 

(4) ഉരുഔളിെല പട്ടിഔവര്ക്ഖ വിഭാഖ് െര  സമഗ്ര വിഔസനമായിരികണം  ഉരുട്ടകയാഖ 

ത്തിെല മുകയ ചര്ക്ചൃാ വിഷയം 

(5) ഉരുട്ട്ളില്  ഉരിെല  വിഔസന ര്ശ്ന്ള്  തരം തിരിചൃ ് െതയമായി മുന്ഖണന 

നിശ്ചയികണം. 

3.3 ഗ്രാമസഭാ /ഉരുട്ടകയാഖ്ള്ക്കുള്ള മറ്റ് നിര്ക്കേശ്ള്  

(1) പ്ധതതി അസൂത്രണ ഗ്രാമസഭഔ െര/ഉരുട്ട് െര ര്വര്ക്ത്തനം ഏകഔാപിപ്പിക്കുന്തിന് 

തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെല ഈകദയാഖസ്ഥര്ക് , ഗരഔ സ്ഥാപന്ളിെല ഈകദയാഖസ്ഥര്ക് , 

വഔമാറിയ ഈകദയാഖസ്ഥര്ക്  എന്ിവരില്  രാെള ഗ്രാമസഭാ/ഉരുട്ടത്തിെെ കഔാഒര്ക്ഡി 

കനറ്ററായി ഭരണസമിതി നിശ്ചയിചൃ ് ചുമതല ഏല്പ്പികണം. 

(2) ഗ്രാമസഭ/ഉരുട്ടകയാഖ്ള്  സംഗരിപ്പിക്കുഔ, ചര്ക്ചൃഔള്  ഫലര്ദമാക്കുഔ, തീരുമാന്ള്  

കക്രാഡീഔരിചൃ ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിക്കും മുഔള്തട്ട് തകേശഭരണ സ്ഥാപന 

്ള്ക്കും നല്ൄന്തിനുള്ള ശുപാര്ക്ശഔള്  തയ്യാറാക്കുഔ എന്ീ ഔാരയ്ള്ക് ഗ്രാമ 

പഞ്ചായത്തുതല  അസൂത്രണസമിതി ഄംഖ്ള്   നിര്ക്ണായഔ പങ്ക് വഹികകുണ്താണ്. 

 (3) വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔ െര ഔരര് കര്ാജക്ട് നിര്ക്കേശ് ം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിെെ  ഄവസ്ഥാകരക 

(Status Report)യുടെ െര രത് നചുരുകവം (സംഗ്രഹവം) ഄചൃരിചൃ ് ഗ്രാമസഭാ/ഉരുട്ട 

കയാഖത്തില്  വിതരണം െചയ്യണം. ഔരര് കര്ാജക്ട് നിര്ക്കേശ് െര പട്ടിഔ കഫാറം 1 - ല്  

തയ്യാറാകണം. 

 (4)  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിെെ പ്ധതതിയില്  ഈള്െപ്പടുത്തുന് കര്ാജക്ടുഔള്  ഗ്രാമസഭാ/ഉരുട്ടം 

നിശ്ചയിക്കുന് മുന്ഖണനഔള്  ഄനുസരിചൄള്ളതാവണം. എന്ാല്  ഄനിവാരയ കര്ാജക്ടു 

ഔള്ക്കും സര്ക്കാര്ക്  നിര്ക്കേശിക്കുന് കര്ാജക്ടുഔള്ക്കും ഇ വയവസ്ഥ ബാധഔമല്ല. 

 (5) ഗ്രാമസഭാ/ഉരുട്ടകയാഖത്തിെെ തീരുമാന്ള്  ഄകപ്പാള്  തെന് എഴതി തയ്യാറാകി  

ഗ്രാമസഭാ/ഉരുട്ട ഄ്ധതയക്ഷന്, ഔണ്വീനര്ക്, ഈകദയാഖസ്ഥര്ക്, ഗ്രാമസഭാ/ഉരുട്ട 



 
 
 

11 
 

കയാഖത്തില്  പെങ്കടുത്തവര്ക്  ഈള്െപ്പെര 15 കപരുെര പ്പ് കരകെപ്പടുത്തിചൃ ്  െസക്രട്ടറിെയ  

ഏല്പ്പികകുണ് ചുമതല  ഗ്രാമസഭാ/ഉരുട്ടം കഔാഒര്ക്ഡികനറ്റുംകരതാണ്. 

(6) ഗ്രാമസഭാ/ഉരുട്ടകയാഖത്തിെല ഹാജര്ക്  രജിറര്ക് , ്പുകപ്പ് ചര്ക്ചൃഔളിെല നിര്ക്കേശ്ള് , ലഭിചൃ 

കചാദയ്ള് , മിനിര് സ്,  തീരുമാന്ള്    എന്ിവ കയാഖം  നരന്തിെെ െതാട്ടടുത്ത  ര്വൃത്തി 

ദിവസം തെന് കഔാഒര്ക്ഡികനറ്റര്ക്  െസക്രട്ടറിെയ ഏല്പ്പികകുണ്താണ്. കഫാകട്ടാഗ്രാഫുഔള്  

ഄതത് മിനിര് സ് ബുക്കുഔളില്  ട്ടിചൄ വയ്ക്കണം. 

(7) ഒകരാ ഗ്രാമസഭയില്  നിന്നും  രുണ്് വനിതഔള്, രു പട്ടിഔജാതി ഄംഖം  എന്ിവര്ക്  ഈള്െപ്പെര 

5 ര്തിനിധിഔെള  വിഔസന െസമിനാറില്  പെങ്കടുക്കുന്തിന്  തിരെഞ്ഞടുകകുണ്താണ്. 

 (8) ഗ്രാമസഭാ/ഉരുട്ട കയാഖത്തിെെ ഔാരയപരിപാരിയുടെ െര മാതൃഔ ഄനുബന്ധമം 2-ല്  നല്ൄന്നു 

3.4 കലാക്-ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔളില്  ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് സമാനമായ കയാഖ്ള്  

(1) കലാക് പഞ്ചായത്തിെെ ഔാരയത്തില്  കലാക് പഞ്ചായത്തിെല  എല്ലാ ജനര്തിനിധിഔകളയുടെ ം 

കലാക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിം  ള്ള ജില്ലാ പഞ്ചായത്തികലയുടെ ം  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളികലയുടെ ം  

ജനര്തിനിധിഔകളയുടെ ം  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളിെല അസൂത്രണസമിതി ഈപാ്ധതയക്ഷന്മാെരയുടെ ം 

പെങ്കടുപ്പിചൄെഔാണ്ടുള്ള കയാഖം വിളിചൄ കചര്ക്കകുണ്ടം അ കയാഖെത്ത ഗ്രാമസഭാ കയാഖമായി  

പരിഖണികകുണ്ടമാണ്. 

(2) ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിെെ ഔാരയത്തില്  ജില്ലാ  പഞ്ചായത്ത് ര്തിനിധിഔള് , കലാക് പഞ്ചായത്ത് 

ര്സിഡെ്മാര്ക് , കലാക് പഞ്ചായത്ത് റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി െചയര്ക്കപഴ് സണ് മാര്ക് , ഗ്രാമ 

പഞ്ചായത്ത് ര്സിഡന്റുമാര്ക് , കലാക്പഞ്ചായത്തുഔളിെല അസൂത്രണസമിതി 

ഈപാ്ധതയക്ഷന്മാര്ക്  എന്ിവരുെര കയാഖം  ഗ്രാമസഭാ കയാഖത്തിന് സമാനമായി  വിളിചൄ 

കചര്ക്കണം. 

(3) കലാക് പഞ്ചായത്തുഔ കരയുടെ ം ജില്ലാപഞ്ചായത്തുഔ കരയുടെ ം ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് സമാനമായ 

കയാഖത്തില്   ഒകരാ വിഷയകമകലയ്ക്കം  കഔാഒര്ക്ഡികനറ്റര്ക്മാെര  ഄതാത് ഭരണസമിതിഔള്  

നിശ്ചയിചൃ ്നല്ഔണം. 

(4) കലാക് - ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്   പ്ധതതിയില്  ഈള്െപ്പടുത്തുവാന്    ഈകേശിക്കുന്  കര്ാജക്ട് 

നിര്ക്കേശ്ള്   നിശ്ചിത കഫാറത്തില്  തയ്യാറാകി ചര്ക്ചൃയ്ക്കായി നല്കഔുണ്താണ്. ചര്ക്ചൃയ്ക്ക് 

ലഭിക്കുന് ഔരര് കര്ാജക്ട് നിര്ക്കേശ്ള്   കലാക് പഞ്ചായത്തുഔളില്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ഄരിസ്ഥാനത്തിം  ം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔളില്   കലാക്–ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഄരിസ്ഥാനത്തിം  ം 

ചര്ക്ചൃ െച സം് തീരുമാനെമടുകകുണ്താണ്. 

(5) ഗ്രാമസഭഔള്/ഉരുട്ട്ള്   കലാക്-ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔ െര പരിഖണനയ്ക്ക് തയ്യാറാകി 

ഄയചൃിട്ടുള്ള നിര്ക്കേശ്ള്  കലാക് പഞ്ചായത്തുഔളിം  ം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔളിം  ം 
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ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് സമാനമായി സംഗരിപ്പിക്കുന് കയാഖ്ളില്  ഄവതരിപ്പിചൃ ് ചര്ക്ചൃ െച സം് 

ഈചിതമായ തീരുമാന്ള്  അവിഷ് ഔരികണം 

 ഗട്ടം :4  വിഔസന െസമിനാര്ക്  

4.1  വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔള്  കയാഖം കചര്ക്ന്് ഗ്രാമസഭാ/ഉരുട്ട നിര്ക്കേശ്ള്  കക്രാഡീഔരിചൃ ് 

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിക് സമര്ക്പ്പികണം. ഭരണ സമിതിയുടെ െര പരിഖണനയ്ക്ക് 

കശഷമാണ് ഄവ വിഔസന െസമിനാറില്  ഄവതരിപ്പികകുണ്ത്.  

4.2 എല്ലാ തകേശഭരണ സ്ഥാപന് ം ഏഔദിന വിഔസന െസമിനാര്ക്  സംഗരിപ്പികണം. 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളില്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ര്കദശെത്ത ര്തിനിധാനം െചയ്യുന് ത്രിതല 

പഞ്ചായത്ത് ജനര്തിനിധിഔള് , ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുതല അസൂത്രണസമിതി ഄംഖ്ള് , 

വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ് ഄംഖ്ള് , ഗ്രാമസഭാ ര്തിനിധിഔള് , നിര്ക്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥര്ക് , 

ഉരുക്കൂട്ടം ഈെുണ്ങ്കില്  ഄവയുടെ െര ര്തിനിധിഔള് , എസ്.സി/എസ്.റ്റി ര്കമാട്ടര്ക്മാര്ക് , 

എ.ഡി.എസ് ര്തിനിധിഔള് , സി.ഡി.എസ് ഄംഖ്ള് , ബാകു വഔളികലയുടെ ം സഹഔരണ 

സ്ഥാപന്ളികലയുടെ ം ര്തിനിധിഔള് , കറക് കഹാള്ഡര്ക്മാര്ക് , െര്ാഫഷണം  ഔള് , 

വിദഗ്ദ്ധര്ക് , സന്്ധത ര്വര്ക്ത്തഔര്ക്  മുതലായ എല്ലാ വിഭാഖം ജന്െളയുടെ ം  വിഔസന 

െസമിനാറില്  പെങ്കടുപ്പികണം. 

4.3 വിഔസന െസമിനാറില്   വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പരിസ്ഥാനത്തില്  ്പുകപ്പ് ചര്ക്ചൃഔള്  സംഗരിപ്പികണം 

4.4 ഔരര് വിഔസനകരക, 2017-18-െല ഔരര് പ്ധതതികരക എന്ിവ വിഔസന െസമിനാറില്  

ഄചൃരിചൃ ്വിതരണം െചയ്യണം 

4.5  പരമാവധി ജനപങ്കാളിത്തകത്താെര തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെെ 2017-18 വാര്ക്ഷിഔ 

പ്ധതതി നിര്ക്കേശ്ള്ക്  രിപം നല്ൄഔ എന്താണ് വിഔസന െസമിനാറിെെ ലക്ഷയം. 

ഄതിനായി ചുവെര വിവരിക്കുന് ഔാരയ്ള്  വിഔസന െസമിനാറില്  ചര്ക്ചൃ െച സം് ഈറപ്പു 

വരുത്തണം. 

(1) വാര്ക്ഡ് ഄരിസ്ഥാനത്തിലല്ലാെത തകേശഭരണ സ്ഥാപനെത്ത രു യൂണിറ്റായി വിഭാവനം 

െചയ്തുെഔാണ്ടുള്ള വിഔസനതന്ത്രവം സമീപനവമാണ് സൃീഔരിചൃിട്ടുള്ളത് 

(2) പ്ധതതിയുടെ െര െപാട വിഔസന ഔാഴ്ചപ്പാര് ദീര്ക്ഗ വീഷണകത്താെരയുടെ ള്ളടം മുന്ഖണനഔള്  

യുടെ ക്തിസഹവം വിഔസന കമകലഔള്ക് നിര്ക്കേശിചൃിട്ടുള്ള സമീപനം ഄനുകയാജയവമാണ്. 

(3) വിഔസന ഔാഴ്ചപ്പാര്, ലക്ഷയ്ള് , വിഔസനതന്ത്രം എന്ിവയ്ക്ക് ഄനുകയാജയമായ കര്ാജക്ട് 

അശയ്ളാണ് ഄവതരിപ്പിചൃിട്ടുള്ളത്. 

(4) ഗ്രാമസഭഔള്  നിര്ക്കേശിചൃിട്ടുള്ള ശുപാര്ക്ശഔള്  പരിഖണിചൃാണ് കര്ാജക്ട് നിര്ക്കേശ ്ള്  

ഄവതരിപ്പിചൃിട്ടുള്ളത്. 
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4.6 കലാക് പഞ്ചായത്തുഔ ം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔ ം ബന്ധമെപ്പട്ട വയക്തിഔെള  വിഔസന 

െസമിനാറികലയ്ക്ക്  ക്ഷണികകുണ്താണ്. 

(1)    കലാക് പഞ്ചായത്തുഔളിെല വിഔസന െസമിനാറികലയ്ക്ക് കലാക് പഞ്ചായത്ത് ര്കദശെത്ത  

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  ര്സിഡന്റുമാര്ക്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി ഄ്ധതയക്ഷന്മാര്ക്, 

കലാക് - ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔളിെല ജനര്തിനിധിഔള് , കലാക്തല അസൂത്രണ സമിതി 

ഄംഖ്ള് , ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്തല അസൂത്രണ സമിതി  ഈപാ്ധതയക്ഷന്മാര്ക് , വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ് 

ഄംഖ്ള്, നിര്ക്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥര്ക്, സിഡി.എസ് ഄംഖ്ള്, കറക് കഹാള്ഡര്ക്മാര്ക് , 

െര്ാഫഷണം  ഔള് , വിദഗ്ദ്ധര്ക്, സന്്ധത ര്വര്ക്ത്തഔര്ക്  മുതലായ എല്ലാ വിഭാഖ്െളയുടെ ം  

ക്ഷണികകുണ്താണ്. 

(2) ജില്ലയിെല ഗ്രമപഞ്ചായത്ത് ര്സിഡന്റുമാര്ക് , കലാക് പഞ്ചായത്തു ര്സിഡന്റുമാര്ക് , ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്ത് ര്തിനിധിഔള്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്തല  അസൂത്രണ സമിതി  ഄംഖ്ള് , 

കലാക് പഞ്ചായത്ത്തല അസൂത്രണ സമിതി ഈപാ്ധതയക്ഷന്മാര്ക് ,  വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ്  

ഄംഖ്ള്, നിര്ക്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥര്ക് , കറഔ് കഹാള്ഡര്ക്മാര്ക് , െര്ാഫഷണം  ഔള്, 

വിദഗ്ദ്ധര്ക്, സന്്ധത ര്വര്ക്ത്തഔര്ക്  മുതലായ എല്ലാ വിഭാഖ്കളയുടെ ം  ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിെെ  

വിഔസന െസമിനാറികലയ്ക്ക് ക്ഷണികണം.  

4.7 ഗ്രാമസഭാ കയാഖ്ള്ക് നിര്ക്കേശിചൃിട്ടുള്ള നരപരിക്രമ്ളില്  ഄനുകയാജയമായ മാറ്റ്ള്  

വരുത്തി  വിഔസന െസമിനാറില്  ഄനുവര്ക്ത്തികകുണ്താണ്. 

ഗട്ടം 5:  വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതിക് ഄന്തിമരിപം നല്ഔല്  

5.1 വായ്പാബന്ധമിത കര്ാജക്ടുഔ െര വായ്പാ സാ്ധതയതഔെളക്കുറിചൃ ് ചര്ക്ചൃ െചയ്യുന്തിനായി  

തകേശഭരണ സ്ഥാപനതല അസൂത്രണ സമിതിയുടെ കരയുടെ ം വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔ കരയുടെ ം 

കനതൃതൃത്തില്  ലീഡ് ബാങ്ക് (Lead Bank) ര്തിനിധിഔ മായുടെ ം ഄതാത് തലത്തിെല 

ബാകങ്കഴ് സ്  ഔമ്മിറ്റിഔ മായുടെ ം ചര്ക്ചൃ നരകത്തുണ്താണ്. ഄടകപാെല തകേശഭരണ സ്ഥാപന 

പരിധിയില്   ര്വര്ക്ത്തിക്കുന് സഹഔരണ സംഗ ര്തിനിധിഔ മായി സഹഔരണാരിസ്ഥാന 

ത്തില്  കയാജിചൃ ് നരപ്പിലാകാവന് കര്ാജക്ടുഔെളക്കുറിചൃ ് രിയാകലാചനഔ ം  

നരകത്തുണ്താണ്. ആര്ഔാരം നരത്തുന് ചര്ക്ചൃഔ െര ഄരിസ്ഥാനത്തിലായിരികണം  

വായ്പാബന്ധമിത കര്ാജക്ടുഔള്   തയ്യാറാകകുണ്ത്. 

5.2 ഗ്രാമസഭാ/ഉരുട്ട കയാഖ്ളിം  ം വിഔസന െസമിനാറിം  ം അവിഷ് കരിക്കുന് 

നിര്ക്കേശ്ള്  രുണ്ായി തരം തിരികണം. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തില്  പരിഹാരം 

ഔാകണുണ്തായ നിര്ക്കേശ്ള്  കര്ാജക്ടുഔള്  രിപീഔരിക്കുന്തിന്  ബന്ധമെപ്പട്ട വര്ക്കിംഖ് 

്പുകപ്പുഔള്ക് നല്ഔണം. കലാക് - ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് - സംസ്ഥാന തല്ളില്  നരപരി 

അവശയമുള്ളവ ഄതത് തലത്തികലയ്ക്ക്  വഔമാകറുണ്താണ്. 
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5.3 വിഔസനകരകയുടെ ം പ്ധതതികരകയുടെ ം  തയ്യാറാക്കുന്  ദൗതയ് െര പൂര്ക്ണ  ചുമതല ഭരണ 

സമിതികാണ്. വിഔസനകരക (Development Report) തയ്യാറാക്കുന്തിന് രിപീഔരിചൃിട്ടുള്ള 

ഈപസമിതിയുടെ ം  തകേശഭരണ  സ്ഥാപനതല അസൂത്രണ സമിതിയുടെ ം  ഇഔാരയ്ളില്   

ഭരണ സമിതിെയ  സഹായിക്കുഔയാണ് കവുണ്ത്.  

5.4 വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔള്  കര്ാജക്ടിെെ ഄരങ്കല്  ടഔെയക്കുറിചൃ ് െതയമായ വിലയിരുത്തല്  

നരത്തണം. കര്ാജക്ടുഔ െര പരിസ്ഥിതി  അഗാത സാ്ധതയതഔ ം  വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔള്  

പരികശാധനാ വികധയമാകണം. െചുംടം ഫലര്ാപ്തമാി ൄറഞ്ഞടമായ കര്ാജക്ടുഔ ം 

വിഭവ് െര കനരിയ കതാതിം  ള്ള വിനയാസവം ഴിവാകി കര്ാജക്ടുഔ െര എണം 

ഖണയമായി ൄറയ്ക്കണം. 

5.5 വിവിധ വിഭവ സമാഹരണ സാ്ധതയതഔള്  പരിഖണിചൃ,്  പ്ധതതിയുടെ െര  ഏഔകദശ ഄരങ്കല്  

ടഔ, ഔരര് പ്ധതതികരകയിെല നിര്ക്കേശ്െള സംബന്ധമിചൃ ്  വിഔസന െസമിനാറില്  

ഈുണ്ായിട്ടുള്ള ശുപാര്ക്ശഔ ം പ്ധതതി അസൂത്രണ നിര്ക്കേശ് ം തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനത്തിെെ മുന്ഖണനഔള്  എന്ിവ പരിഖണിചൃ ്  ഒകരാ വിഷയ കമകലയികലയുടെ ം  

ഈപകമകലയ്ക്കം ഒകരാ വിഭാഖത്തിനും വഔയിരുത്താവന്  ഄരങ്കല്  ടഔ  രു ര്കമയം  

മുകകന ഭരണസമിതി തീരുമാനികകുണ്താണ്. ഭരണസമിതിയുടെ െര ര്കമയത്തിെെ 

ഄരിസ്ഥാനത്തില്  ഒകരാ റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുടെ ം ഄതിെെ നിയന്ത്രണത്തില്  ര്വര്ക്ത്തിക്കുന് 

വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔള്ക് കര്ാജക്ടുഔള്  തയ്യാറാക്കുന്തിനുള്ള  നിര്ക്കേശം നല്കഔുണ്താണ്. 

5.6 വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതിയില്  ഈള്െപ്പടുത്താവന് കര്ാജക്ടുഔള്  തിരെഞ്ഞടുക്കുന്തിനു മുമ്പ് വിഭവ 

സമാഹരണം  സംബന്ധമിചൃ ്  െതയമായ രു ധാരണ ഈുണ്ാകണം. വിഭവ പരിധിഔള്ക് 

ഈള്ളില്  നിന്നുെഔാുണ്് മുന്ഖണനാരിസ്ഥാനത്തില്  കര്ാജക്ടുഔള്  തിരെഞ്ഞടുത്ത്  പ്ധതതിക് 

ഄന്തിമ രിപം നല്ഔണം.  

5.7 പ്ധതതിക് ഄന്തിമരിപം നല്ൄന്തില്   റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔ െര പങ്ക് 

(1) പ്ധതതിക് ഄന്തിമരിപം നല്ൄന്തിെെ മുകന്ാരിയായി, കമകലാവിഭജന നിബന്ധമനഔ െര 

ഄരിസ്ഥാനത്തില്  ര്തീക്ഷിക്കുന് വിഭവകരാതസ്സുഔള് , പ്ധതതി ഄരങ്കല് , ഒകരാ 

കമകലയിം  ം വഔയിരുകത്തുണ് ടഔ, ഄനിവാരയമായ ആന്ള്ക്കും വിഭാഖ്ള്ക്കും 

വഔയിരുകത്തുണ് ടഔ എന്ിവ സംബന്ധമിചൃ  ശുപാര്ക്ശ  ഒകരാ റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുടെ ം  

നല്കഔുണ്ടം ഄവ പരികശാധിചൃ ് ഄന്തിമ തീരുമാനം ധനഔാരയ റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി 

ശുപാര്ക്ശയികമേലല്  ഭരണസമിതി  വഔെകാകളളുണ്താണ്. 

(2)   ഄര്ഔാരം ഭരണസമിതി എടുത്ത തീരുമാനത്തിെെ ഄരിസ്ഥാനത്തില് , ഒകരാ റാെിംഖ് 

ഔമ്മിറ്റിയുടെ ം വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔെളെഔാുണ്് വിശദമായ കര്ാജക്ട് റികപ്പാര്ക്ട്ടുഔള്  

തയ്യാറാകകുണ്താണ്. ഒകരാ കര്ാജക്ടികെയുടെ ം യുടെ ക്തി, ക്ഷമത, ര്ാകയാഖിഔത, 
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നിയമസാധുത, വിജയസാധയത എന്ിവ വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔള്  ചര്ക്ചൃ െചയത് ഈറപ്പ് 

വരുത്തണം.  

 (3)  പ്ധതതിയില്  ഈള്െപ്പടുത്തുന് ഒകരാ കര്ാജക്ടും ബന്ധമെപ്പട്ട റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി 

ഄംഖീഔരികണം. റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുടെ െര കര്ാജക്ട് ഄംഖീഔാര തീരുമാന നമ്പര്ക് , തീയതി 

എന്ിവ കര്ാജക്ട് കരകയില്  കരകെപ്പടുത്തി റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി െചയര്ക്കപഴ് സണ്  പ്പ് വയ്ക്കണം 

പ്ധതതി അസൂത്രണത്തില്  റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔള്ക്കുള്ള ചുമതലഔള്  ഄനുബന്ധമം 3- ല്  

നല്ഔിയിട്ടുുണ്്. 

5.8 വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതികരക (2017-18) 

വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതികരകയ്ക്ക് 10 ഭാഖ്ള്   ഈുണ്ായിരികണം. ഄവയുടെ െര ഈള്ളരകം ചുവെര 

വിവരിക്കുന് രീതിയില്  അയിരികണം. ആതില്  അദയെത്ത നാല് ഭാഖ്ള്  കനരെത്ത 

തയ്യാറാകിയ  ഄവസ്ഥാകരകഔള്  (Status Reports) ഈപകയാഖിചൃ ്എ പ്പം തയ്യാറാകാവന് 

താണ്. 

(1) തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെെ  വിഔസനസ്ഥിതി ഄവസ്ഥ 

ഭൂമിശാസ്ത്രപരവം പാരിസ്ഥിതിഔവമായ സവികശഷതഔള് , മനുഷയ-ര്െതി വിഭവ്ള് , 

െപാട സാമൂഹിഔ-സാമ്പത്തിഔ ഄവസ്ഥ, ഒകരാ കമകലയുടെ കരയുടെ ം ര്കതയഔ വിഭാഖ് കരയുടെ ം 

ഄവസ്ഥയുടെ ം നിലനില്ക്കുന് വിഔസന ര്ശ് ന് ം  െവല്ലുവിളിഔ ം എന്ിവ ഹ്രസൃമായി  

ഇ ഭാഖത്ത് നല്ഔണം.  

(2)  പന്ത്രുണ്ാം പഞ്ചവല്സര പ്ധതതി (2012-17) വിലയിരുത്തല്  

പന്ത്രുണ്ാം പഞ്ചവല്സര പ്ധതതിയിെല  അദയെത്ത നാല്  വാര്ക്ഷിഔ  പ്ധതതി  പുകരാഖതിയുടെ ം 

2016-17 വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതി നരത്തിപ്പും സംബന്ധമിചൃ ് വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔള്  തയ്യാറാകിയടം 

വിഔസന കരകയില്  കക്രാഡീഔരിചൃടമായ വിവര്ള്  ഇ ഭാഖത്ത് കചര്ക്കകുണ്താണ്. 

പന്ത്രുണ്ാം പഞ്ചവല്സര പ്ധതതിയുടെ െര വിശദമായ  വിലയിരുത്തല്  അണ് ആവിെര 

ര്തിപാദികകുണ്ത്. അദയെത്ത നാല് വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതി (2012-17)  ര്വര്ക്ത്തന്ള് ,  പ്ധതതി 

വിഹിതം, െചലവ്, ഭൗതിഔ കനട്ട്ള്  മുതലായ വിവര് ം  2016-17 വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതിയിെല  

ഄരങ്കല്  ടഔ, വിലയിരുത്തല്  നരത്തുന്ട വെരയുടെ ള്ള െചലവ്, കര്ാജക്ടുഔ െര 

നിര്ക്വഹണാവസ്ഥ എന്ിവയുടെ ം വിലയിരുത്തല്   റികപ്പാര്ക് ട്ടില്  ഈള്െകാള്ളികണം. 

പ്ധതതിഔാലയളവിെല യഥാര്ക്ഥ കനട്ട് െര ഄരിസ്ഥാനത്തില്   ഒകരാ കമകലയിം  ം  

വിജയിചൃ കര്ാജക്ടുഔ ം ഄവയുടെ െര വിജയ ഔാരണ് ം പരാജയെപ്പട്ട കര്ാജക്ടുഔ ം 

ഄതിനുള്ള ഔാരണ് ം വയക്തമാകണം. ഄകതാെരാപ്പം വിവിധ വൄപ്പുഔ ം ഏജന്സിഔ ം 

തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തില്  പ്ധതതികാലയളവില്  നരപ്പിലാകിയ കഔന്ദ്ര-

സംസ്ഥാനാവിഷ് െത പരിപാരിഔള് , സംസ്ഥാന പരിപാരിഔള്  മറ്റ് വിഔസന 
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ര്വര്ക്ത്തന്ള്  എന്ിവയുടെ െര വിവരണ്ള്  ട്ടികചൃര്ക്ത്ത് ഇ ഭാഖം െമചൃെപ്പടുകത്തുണ് 

താണ്. 

(3) ര്ശ് ന വിശഔലനവം ര്ശ് ന പരിഹാര സാ്ധതയതഔ ം 

ഄവസ്ഥാകരക (Status Report) - ഄരിസ്ഥാനമാകിയാണ് ഇ ഭാഖം തയ്യാറാകകുണ്ത്.  

09.01.2017-െല ജി.(എം.എസ് )10/17/തസൃഭവ നമ്പര്ക്  സര്ക്കാര്ക്  ഈത്തരവ് ര്ഔാരം 

തയ്യാറാകിയിട്ടുള്ള കഫാറം 5-െല  വിവര്ള്   ഄവലംബമാകാം. ഒകരാ കമകലയുടെ കരയുടെ ം  

നിരുതരവം ഄതീവ നിരുതരവമായ ര്ശ് ന്ള്  മാത്രം വിശഔലനം െച സംാല്  

മതിയാൄന്താണ്. 

(4) വിഔസന ഔാഴ്ചപ്പാര്, ലക്ഷയ്ള് , തന്ത്രം 

വിഔസനകരകയുടെ െര ഄരിസ്ഥാനത്തില്  ഒകരാ കമകലയുടെ കരയുടെ ം വിഔസന ഔാഴ്ചപ്പാര്, 

നയസമീപനം, തന്ത്രം എന്ിവ വിശദമാകിയതിനുകശഷം അ നിഖമന്ള്  കക്രാഡീഔരിചൃ ്

തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെെ വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതി വിഔസന ഔാഴ്ചപ്പാരിനും ലക്ഷയ് ള്ക്കും 

തന്ത്രത്തിനും രിപം നല്ഔണം. ഄര്ഔാരം  തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെെ  വിഔസന 

ഔാഴ്ചപ്പാര്, ലക്ഷയ്ള് , തന്ത്രം എന്ിവ  ഔണകിെലടുത്തുെഔാുണ്ാകണാ കര്ാജക്ടുഔ ം 

പ്ധതതികരകയുടെ ം തയ്യാറാകിയിട്ടുള്ളത് എന്് ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതി ര്കതയഔം 

പരികശാധികകുണ്താണ്. 

ര്ാകദശിഔ വിഔസന പ്ധതതിഔള്  അവിഷ് കരിക്കുന്തില്   വലിയ ര്ധാനയമുള്ള വിഔസന 

ഔാഴ്ചപ്പാര് (പരികര്ക്ഷയം), ലക്ഷയ്ള് , വിഔസനതന്ത്രം എന്ിവയുടെ െര  വിശദീഔരണം ചുവെര 

നല്ൄന്നു. 

(i) വിഔസന ഔാഴ്ചപ്പാര് )പരികര്ക്ഷയം(  എന്ടെഔാുണ്് ഈകേശിക്കുന്ത്  ര്കദശത്തിെെ 

ഄഥവാ വിഷയ കമകലയുടെ െര  വിഔസനത്തില്   പഞ്ചായത്ത് നരത്തുന് ആരെപരം  ഔെള  

നയികകുണ് ഄരിസ്ഥാന  സമീപനം ഄഥവാ െപാട നയം  എന്താണ് എന്താണ്. 

ഈദാ:- സാമൂഹയനീതിയുടെ ം പരിസ്ഥിതി സുരക്ഷയുടെ ം വിട്ടുവീഴ്ച െചയ്യാെതയുടെ ം  ടരര്ക്ചൃാ 

സാ്ധതയത ഈറപ്പാകിെകാണ്ടും ഈയര്ക്ന് വളര്ക്ചൃ വഔവരിക്കുഔ എന്ത് 

സംസ്ഥാനത്തിെെ   വിഔസന പരികര്ക്ഷയത്തിെല  കഔന്ദ്ര നിലപാരാണ് എന്നു പറയാം. 

ഄടകപാെല െചലവൄറഞ്ഞടം പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവമായ സാകങ്കതിഔ വിദയഔള്  

ഈപകയാഖിചൄ െഔാണ്ടും സാമൂഹയനീതി ഈറപ്പാകിെകാണ്ടും എല്ലാവര്ക്ക്കും പാര്ക്പ്പിരം 

രുക്കുഔ എന്താണ് പാര്ക്പ്പിര രംഖെത്ത  വിഔസന പരികര്ക്ഷയം എന്നു പറയാം. 

(ii) വിഔസന ഔാഴ്ചപ്പാരിെന ഄഥവാ വിഔസന പരികര്ക്ഷയെത്ത യാഥാര്ക്ഥയമാക്കുന്തിന് 

ഄതിെന ഹ്രസൃഔാല, ദീര്ക്ഗഔാല ലക്ഷയ്ളാകി മാറ്റി  െതയതകയാെര നിര്ക്വചികകുണ് 

ടുണ്്. 2017-18-െല വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതിയില്  ഒകരാ വിഔസന കമകലയികലയുടെ ം  
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പഞ്ചവല്സര പ്ധതതി (2017-18 മുതല്  2021-22 വെര)  ലക്ഷയ് ം വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതി 

ലക്ഷയ് ം  (2017-18) ര്കതയഔം കരകെപ്പടുത്തണം. 

ഈദാ: പാര്ക്പ്പിര കമകലയില്  ഒകരാ വിഭാഖത്തിം  ം  (ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്ക്, ഭൂമിയുടെ ള്ള 

ഭവന രഹിതര്ക് , വാസകയാഖയമായ വീരില്ലാത്തവര്ക്, വീടു പണി പൂര്ക്ത്തിയാകാന്  

ഔഴിയാത്തവര്ക്)  എത്ര വീതം നിണകഭാക്താകള്ക് അദയെത്ത വര്ക്ഷവം പിന്ീര് 

പതിമൂന്ാം പ്ധതതികാലത്ത് െമാത്തത്തിം  ം സഹായെമത്തിക്കും എന്് വയക്തമാകണം. 

(iii) വിഔസന ഔാഴ്ചപ്പാരികനാര് നീതി പുലര്ക്ത്തിെകാുണ്് വിഔസന ലക്ഷയ്ള്   

കനരിെയടുകാന്  ര്കദശത്തിെെ സാധയതഔള്ക്കും പരിമിതിഔള്ക്കും ഄനുസൃതമായി 

സൃീഔരിക്കുന് മുന്ഖണനഔള് , മാര്ക്ഖ്ള്  എന്ിവെയയാണ് വിഔസനതന്ത്രം 

എന്ടെഔാുണ്് ഈകേശിക്കുന്ത് . 

ഈദാ: പാര്ക്പ്പിരത്തിെെ ഔാരയത്തില്  അഡംബര വീടുഔള്ക് ഈയര്ക് ന് നിൄതി, പരിസ്ഥിതി 

സൗഹൃദ വീടുഔള്ക് ൄറഞ്ഞ നിൄതി, വായ്പഔ ം സംഭാവനഔ ം നിണകഭാൃ തെ 

വിഹിതവം സമാഹരിക്കുഔ, പണി പൂര്ക്ത്തിയാഔാത്ത വീടുഔള്ക്കും വാസകയാഖയമല്ലാത്ത 

വീടുഔള്ക്കും അദയവര്ക്ഷം മുന്തിയ പരിഖണന നല്ൄഔ, ബാകി നിണകഭാക്താകള്ക് 

ടരര്ക് ന്് രു വര്ക്ഷത്തിനുള്ളില്  വീടുഔള്  നല്ൄഔ എന്ീ ഗരഔ്ളാണ് വിഔസന 

തന്ത്രത്തില്   സൃീഔരികാവന്ത്. 

(5)  വിഭവ കരാതസ്സുഔ ം വഔയിരുത്തം  ഔ ം  

വിവിധ കരാതസ്സുഔളില്  നിന്നും ലഭയമാൄന് ധനവിഭവ്ള്   കര്ാജക്ടുഔള്ക് 

വഔയിരുത്തുന്ത് രാെത ര്കദശത്ത് ലഭയമാകാന്  ഔഴിയുടെ ന് മനുഷയ-ര്െതി വിഭവ്െള 

എ്െന ര്കയാജനെപ്പടുത്താെമന്ത് സംബന്ധമിചൃ വിശഔലനവം നരകത്തുണ്താണ്. 

(6) കര്ാജക്ടുഔ ം ഄവയുടെ െര  വിശദാംശ് ം 

(i) വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതിയില്  ഈള്െപ്പടുത്തുന് കര്ാജക്ടുഔ െര വിവര്ള്   പ്ധതതി കരകയില്   

ഈുണ്ായിരികണം. ഒകരാ കര്ാജക്ടികനയുടെ ം സംബന്ധമിചൃ ര്ധാന വിവര്ള്  

ര്തിപാദിക്കുന് കര്ാജക്ട് സംഗ്രഹം  ഄനിവാരയമാണ്.  കര്ാജക്ട് നമ്പര്ക് ,  കപര്, വിഔസന 

കമകല, വിഭവ കരാതസ്സ്, ഭൗതിഔ ലക്ഷയ്ള് ,  കര്ാജക്ടിെെ  ര്കതയഔ 

സവികശഷതഔള്  എന്ിവ സംഗ്രഹ ൄറിപ്പില്  വയക്തമായി കരകെപ്പടുത്തണം. 

 (ii) 2016-17-െല സ്പില്ഒവര്ക്  കര്ാജക്ടുഔള്  രി ഈള്െപ്പടുത്തിയാണ് പ്ധതതികരക 

തയ്യാറാകകുണ്ത്. ഇ മാര്ക്ഖകരകയിെല നിര്ക്വചന്ള്  ര്ഔാരം സ്പില്ഒവര്ക്  അയി 

ഭരണ സമിതി  ഔെുണ്ത്തുന് കര്ാജക്ടുഔളാണ് പ്ധതതികരകയില്  ഈള്െപ്പടുകത്തുണ്ത്. 
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 (7) ര്കതയഔ പ്ധതതിഔള്/പരിപാരിഔള്  

പട്ടിഔജാതി ഈപപ്ധതതി, പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഈപപ്ധതതി, വനിതാ ഗരഔ പ്ധതതി, സാമൂഹയ സുരക്ഷാ 

പ്ധതതി (ൄട്ടിഔള്, ഭിന്കശഷിയുടെ ള്ളവര്ക്, ഭിന്ലിംഖ വിഭാഖകാര്ക്  എന്ിവരുെര പ്ധതതിഔ ം, 

വകയാജന് െര കക്ഷമവം പാലികയറ്റീവ് െഔയര്ക്  സംവിധാനവം) അസ്തിസംരക്ഷണം, 

ഄരിസ്ഥാന കസവന്ള്ക്കുള്ള ഈപപ്ധതതി, സദ്ഭരണം എന്ിവയ്ക്കായി  ര്കതയഔ ഭാഖ്ള്   

പ്ധതതികരകയില്  ഈുണ്ായിരികണം.  

 (8)  വായ്പാ ബന്ധമ്ള്  

പ്ധതതിക് വായ്പാ സാ്ധതയതഔെള സംബന്ധമിചൃ രു ലഘു വിവരണം തയ്യാറാകണം. ടരര്ക് ന്് 

ബാകു വഔ ം ധനഔാരയ സ്ഥാപന് മായുടെ ള്ള  ചര്ക്ചൃയുടെ െര ഄരിസ്ഥാനത്തില്  വായ്പാ 

ബന്ധമിതമായി നരപ്പിലാകാന്  തയ്യാറാകിയിട്ടുള്ള കര്ാജക്ടുഔ െര പട്ടിഔയുടെ ം  തയ്യാറാകി 

ഈള്െപ്പടുത്തണം.  

(9) സമഗ്ര പരിപാരിഔ ം സംകയാജന സാ്ധതയതഔ ം  

(i) ഄവസ്ഥാകരക (Status Report)-യില്  ര്തിപാദിചൃിട്ടുള്ള നിര്ക്കേശ്ള്  പരിഖണിചൃാണ്  

സമഗ്ര പരിപാരിക് രിപം നല്കഔുണ്ത്.  സമഗ്ര പരിപാരിയുടെ െര ലക്ഷയ്ള്  എെന്താെക, 

ഈള്െപ്പടുന് കര്ാജക്ടുഔള്  ഏെതല്ലാം,  പങ്കാളിഔളാൄന്  തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള് , 

വൄപ്പുഔള് , ഏജന്സിഔള്  എന്ിവ ഏെതാെകയാണ്, ര്ധാന ര്വര്ക്ത്തന്ള് ,  

ഄവയുടെ െര മുന്-പിന്  ബന്ധമ്ള് ,  ഏകഔാപനം  എന്ിവ  വിശദമായി നല്ഔണം.  കഔന്ദ്ര- 

സംസ്ഥാനാവിഷ് െത പരിപാരിഔള് ,  സംസ്ഥാന പരിപാരിഔള് , നവകഔരളം ഔര്ക്മ്മ 

പ്ധതതി, വിവിധ സ്ഥാപന്ള് ,  ഏജന്സിഔള് , സംഗരനഔള്  എന്ിവ നരത്തുന് 

ര്വര്ക്ത്തന്ള്   മുതലായവയുടെ െര വിവരണമാണ്  ഇ ഄ്ധതയായത്തിെല   അദയ 

ഭാഖത്ത് ഈുണ്ായിരികകുണ്ത്.  

(ii) സമഗ്ര പരിപാരിയിെല നിര്ക്കേശ്ള്ര്ഔാരം ഒകരാ കമകലയികലയുടെ ം ലക്ഷയ്ള്  

വഔവരിക്കുന്തിന് ഄനിവാരയമായുടെ ം സംകയാജിപ്പികകുണ്തായ ര്വര്ക്ത്തന് ം  

സമനൃയിപ്പികകുണ്തായ വിഭവ് ം  വിവരിക്കുഔെയന്താണ് സംകയാജന സാധയതഔള്  

എന്ടെഔാുണ്് ഈകേശിക്കുന്ത്. നവകഔരള ഔര്ക്മ്മ പ്ധതതി ര്വര്ക്ത്തന്ളാണ് മുകയമായുടെ ം 

ര്തിപാദികകുണ്ത്. ഄത് ചുവെര വിവരിക്കുന് രീതിയിലായിരികണം. 

 ഔാര്ക്ഷിഔ വിഔസനം, ശുചിതൃം, മാലിനയ സംസ് കരണം, ജലസംരക്ഷണം, 

മുതലായവയുടെ െര പരിപാരിഔള്  'ഹരിത കഔരളം'  മിഷെെ ര്വര്ക്ത്തന് മായി  

സംകയാജിപ്പികണം. 

  ഭവന നിര്ക്മ്മാണ പരിപാരിഔള്   സമ്പൂര്ക്ണ ഭവന പ്ധതതി  വിഭാവനം െചയ്യുന് 

'വലഫ്' മിഷെെ  ര്വര്ക്ത്തന് മായി  സംകയാജിപ്പികണം. 
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 െപാട വിദയാഭയാസവമായി ബന്ധമെപ്പട്ട പരിപാരിഔള്  'െപാട വിദയാഭയാസ സംരക്ഷണ 

യജ്ഞത്തിെെ '  ര്വര്ക്ത്തന് മായാണ് സംകയാജിപ്പികകുണ്ത് . 

 അകരാഖയ സംരക്ഷണ പരിപാരിഔള്  ജനസൗഹൃദ സര്ക്കാര്ക്  അശുപത്രിഔള്കായി 

വിഭാവനം െചയ്യുന് 'അര്ക്ദ്ര്ം' മിഷെെ ര്വര്ക്ത്തന് മായി സമനൃയിപ്പിക്കുന് 

തിനുള്ള സാ്ധതയതഔളാണ് വയക്തമാകകുണ്ത്. 

(10) കമാണിട്ടറിംഖ് 

കമാണിട്ടറിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔളായി രിപാന്തരെപ്പടുന് വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പിെെ ചുമതലഔ ം 

ഈത്തരവാദിത്ത് ം ര്വര്ക്ത്തന രീതിയുടെ ം  ഇ ഄ്ധതയായത്തില്  വയക്തമാകണം. 

5.9 പ്ധതതിക്കും കര്ാജക്ടുഔള്ക്കും ഭരണസമിതി ഄംഖീഔാരം 

(1)  റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔള്  ഄന്തിമരിപം നല്ഔിയ പ്ധതതിയുടെ ം കര്ാജക്ടുഔ ം ഭരണസമിതി 

കയാഖത്തില്  വിഔസന റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി െചയര്ക്കപഴ് സണ്  ഄവതരിപ്പികകുണ്താണ്. 

കയാഖസമയത്ത് വിഔസന റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി െചയര്ക്കപഴ് സെെ ഄഭാവത്തില്   അ 

സമിതിയിെല രു ഄംഖെത്ത  പ്ധതതി ഄവതരിപ്പിക്കുവാന്   ര്സിഡെ് 

നിര്ക്കേശികകുണ്താണ് 

(2) ഒകരാ കര്ാജക്ടികെയുടെ ം കപരും വഔയിരുത്തല്  വിശദാംശ് ം ഈള്െപ്പെരയുടെ ള്ള 

വിവര്ളരങ്ങുന് ഔരര് പ്ധതതികരകയുടെ െര പഔര്ക് പ്പ് എല്ലാ ജനര്തിനിധിഔള്ക്കും 

വിതരണം െചകയ്യുണ്താണ്. 

(3)  തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെെ ഭരണസമിതി കയാഖം ചര്ക്ചൃഔ െര ഄരിസ്ഥാന 

ത്തില്  പ്ധതതിക്കും കര്ാജക്ടുഔള്ക്കും ഄംഖീഔാരം നല്ഔണം. 

(4)  പ്ധതതിയുടെ ം കര്ാജക്ടുഔ ം ഭരണസമിതി ഄംഖീഔരിചൄ ഔഴിഞ്ഞാല്  കര്ാജക്ട് 

കരകഔളില്  ഭരണസമിതി ഄംഖീഔാര തീരുമാനത്തിെെ നമ്പരും തീയതിയുടെ ം 

കരകെപ്പടുത്തി ര്സിഡന്റും െസക്രട്ടറിയുടെ ം പ്പ് കരകെപ്പടുത്തണം. 

(5)  ഭരണസമിതി ഄംഖീഔരിചൃ പ്ധതതിര്ഔാരം, അദയം ഄചൃരിചൃ ഔരര് പ്ധതതി കരകയില്  

അവശയമായ മാറ്റ്ള്  വരുത്തി ഄന്തിമ പ്ധതതികരക ഄചൃരികകുണ്ടം ഄതിെെ 

പഔര്ക്പ്പ് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി, കലാക് പഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്,   മറ്റ് 

ഏജന്സിഔള്  എന്ിവയ്ക്ക്  നല്കഔുണ്ടമാണ്.  

(6) കലാക് പഞ്ചായത്ത് പ്ധതതികരക ബന്ധമെപ്പട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്ക്കും നല്ഔണം. 

5.10 കലാക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔ െര പ്ധതതി രിപീഔരണം. 

(1)  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളില്   പ്ധതതി അസൂത്രണം െചയ്യുന്തിന്  നിര്ക്കേശിചൃിട്ടുള്ള എല്ലാ 

നരപരിഔ ം ഄനുകയാജയമായ മാറ്റ്കളാെര  കലാക് പഞ്ചായത്തുഔ ം  ജില്ലാ 
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പഞ്ചായത്തുഔ ം ഄനുവര്ക്ത്തികകുണ്താണ്. ചില ര്ധാന നിര്ക്കേശ്ള്  ചുവെര 

നല്ൄന്നു. 

(2) രു കലാക് പഞ്ചായത്തിെെ ര്വര്ക്ത്തന പരിധിയിം  ള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔ െര 

പ്ധതതി അസൂത്രണ ര്വര്ക്ത്തന്ള്ക് സമാന്തരമായി ബന്ധമെപ്പട്ട കലാക്  

പഞ്ചായത്തിെെ  പ്ധതതി അസൂത്രണ നരപരിഔ ം  നരത്താവന്താണ്. 

(3) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്  കലാക് പഞ്ചായത്തികലയ്ക്ക് നല്ൄന് നിര്ക്കേശ്ള് , ഗ്രാമ 

സഭഔള്ക് സമാനമായി കലാക് പഞ്ചായത്തില്  സംഗരിപ്പിക്കുന് ജനര്തിനിധിഔ െര 

കയാഖത്തിെല ശുപാര്ക്ശഔള് , കലാക് പഞ്ചായത്ത് വിഔസന െസമിനാറില്  

ഄവതരിപ്പിചൃ ്രിപം നല്ൄന് നിര്ക്കേശ്ള് , കലാക് പഞ്ചായത്തിെെ തനത് വിഔസന 

അവശയ്ള്  എന്ിവ പരിഖണിചൃാണ് കലാക് പഞ്ചായത്തിെെ പ്ധതതികരക 

തയ്യാറാകകുണ്ത്. 

(4) ഄടകപാെല ജില്ലയിെല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔ ം കലാക് പഞ്ചായത്തുഔ ം  ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തിെെ പരിഖണനയ്ക്ക് നല്ൄന് ശുപാര്ക്ശഔള് , ഗ്രാമസഭഔള്ക് സമാനമായി 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സംഗരിപ്പിക്കുന്  ജനര്തിനിധിഔ െര കയാഖത്തിെല  ശുപാര്ക്ശഔള് , 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഔസന െസമിനാറിെല നിര്ക്കേശ്ള്  എന്ിവ ഈള്െകാണ്ടും ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തിെെ തനത് വിഔസന ലക്ഷയ്ള്  ഔണകിെലടുത്തും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിെെ 

പ്ധതതികരക  തയ്യാറാകകുണ്താണ്. 

5.11 വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതി (2017-18) വിഭവ വഔയിരുത്തല്  വിവര്ള്  കഫാറം2-ം  ം  

കര്ാജക്ടുഔ െര പട്ടിഔ കഫാറം 3 -ം  ം കരകെപ്പടുകത്തുണ്താണ്. 

 ഗട്ടം 6: കര്ാജക്ടുഔള്  തയ്യാറാകല്  

6.1  ഄന്തിമ പ്ധതതികരകയിെല എല്ലാ കര്ാജക്ട് നിര്ക്കേശ് ം അദയം നിശ്ചിത കഫാറത്തില്  

എഴതി തയ്യാറാക്കുഔയുടെ ം ടരര്ക്ന്് സുകലക കസാ ് െവയറില്  ഡാറ്റാ എന്ട്രി നരത്തുഔയുടെ ം 

കവണം. 

6.2 സുകലക കസാ ് െവയറില്  പതിവ രീതിയില്  കര്ാജക്ടിെെ ഔണക്കുഔള്  നല്ൄന് 

തികനാെരാപ്പം ലളിതമായ ഭാഷയില്  രു കര്ാജക്ട് സംഗ്രഹം രി തയ്യാറാകി 

കചര്ക്കകുണ്താണ്. കര്ാജക്ടിെനക്കുറിചൃ ് രു ഏഔകദശ ധാരണ ലഭിക്കുന്തിനു 

കവുണ്ിയാണ് സംഗ്രഹം ഈള്െപ്പടുകത്തുണ്ത്. കര്ാജക്ട് സംഗ്രഹ്ള്  കക്രാഡീഔരിചൃാണ് 

പ്ധതതികരകയുടെ െര  6-മെത്ത ഄ്ധതയായം പൂര്ക്ത്തിയാകകുണ്ത്. 

6.3 കര്ാജക്ടുഔ െര നിണകമമേല ഈറപ്പുവരുത്തുഔെയന്ത് വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔ െര  ചുമതലയാണ്. 

ഄതിനാല്  കര്ാജക്ട് തയ്യാറാക്കുന് വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ് െചയര്ക്കപഴ് സണം ഔണ് വീനുംം 

നിശ്ചിത കഫാറത്തില്  എഴതി തയ്യാറാകിയിട്ടുള്ള  കര്ാജക്ട്  സാക്ഷയെപ്പടുകത്തുണ്താണ്. 
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6.4 കര്ാജക്ട് തയ്യാറാക്കുന്ത് സംബന്ധമിചൃ  െപാടനിര്ക്കേശ്ള്  

  കര്ാജക്ട് തയ്യാറാക്കുന് നിര്ക്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥന്  ഄനുവദിചൃിട്ടുള്ള യൂസര്ക്  െനയിമും 

പാസ് കവര്ക്ും  ഈപകയാഖിചൃ ്  മാത്രകമ  ഡാറ്റാഎന്ട്രി നരത്തുവാനും  കര്ാജക്ട് കഭദഖതി 

വരുത്തുവാനും ഔഴിയുടെ ഔയുടെ ള്ളൂ. ഄതിനാല്  ചുവെര വിവരിക്കുന്  ഔാരയ്ള്  നിര്ക്വഹണ 

ഈകദയാഖസ്ഥന്  ഈറപ്പുവരുത്തണം. 

(1) തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെെ ചുമതലയില്  നല്ഔിയിട്ടുള്ള വിഷയ്ള്കാണ്  കര്ാജക്ട് 

തയ്യാറാകിയിട്ടുള്ളത്. 

(2) ര്ാബലയത്തിം  ള്ള നിയമ് ം ഈത്തരവഔ ം മാര്ക്ഖ നിര്ക്കേശ് ം  ഄവലംബിചൃാണ്  

കര്ാജ്ക്ട്  തയ്യാറാകിയിട്ടുള്ളത്. 

(3) സര്ക്കാര്ക്  നിശ്ചയിചൃിട്ടുള്ള സബ് സിഡി/ധനസഹായ/ധനവിനികയാഖ നിബന്ധമന ഔള്  

പാലിചൃാണ്  കര്ാജക്ട് തയ്യാറാകിയിട്ടുള്ളത്. 

(4) അസൂത്രണ നരപരിക്രമ്ള്  പാലിചൄെഔാുണ്ാണ് കര്ാജക്ട്  തയ്യാറാകിയിട്ടുള്ളത്. 

6.5  സംയുടെ ക്തകര്ാജക്ടുഔള്   

(1)  ന്ിലധിഔം തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്   വിഹിതം വഔയിരുത്തി ഄതില്  രു 

തകേശഭരണസ്ഥാപനം മുകയ പങ്കാളിയായി നിര്ക്വഹണം നരത്തുന്താണ് സംയുടെ ക്ത 

കര്ാജക്ട്. 

(2) സംയുടെ ക്ത കര്ാജക്ടുഔളില്   പങ്കാളിഔളാൄന്  തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്  തമ്മില്  രു  

ഔരാര്ക്  ഈരമ്പരിയില്  ഏര്ക്െപ്പകരുണ്താണ്. 

(3)  പ്ധതതി രിപീഔരണ ര്ക്രിയ അരംഭിക്കുകമ്പാള്  സംയുടെ ക്ത കര്ാജക്ടുഔളില്   

പങ്കാളിഔളാൄന് തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്  സംയുടെ ക്ത കര്ാജക്ടിെെ  വിഭവ 

കരാതസ്സുഔള്  സംബന്ധമിചൃ കററ്റ് െമെ്  തയ്യാറാകകുണ്താണ്.  

(4)  സംയുടെ ക്ത കര്ാജക്ടിെെ മുകയ പങ്കാളിയാൄന് തകേശഭരണ സ്ഥാപനമാണ്  വിശദമായ 

കര്ാജക്ട് തയ്യാറാകകുണ്ത്. എന്ാല്  മറ്റ് പങ്കാളിഔള്  ഄവരുെര വിഭവം  വഔമാുംന് 

തിന് സഹായഔരമായ  കര്ാജക്ടുഔള്  തയ്യാറാകകുണ്താണ്. 

(5)  തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്  ഔരര് പ്ധതതികരക  തയ്യാറാക്കുന്തിന്  മുന്പ് സംയുടെ ക്ത 

കര്ാജക്ടുഔെളക്കുറിചൃ ്  ചര്ക്ചൃ െചയ്യാന്   ജില്ലാതലത്തില്   രു കയാഖം കചരണം. ത്രിതല 

പഞ്ചായത്ത് ര്സിഡന്റുമാരും െസക്രട്ടറിമാരും പെങ്കടുകകുണ്തായ ര്സ്തുത കയാഖം  

ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതിയാണ് വിളിചൄ കചര്ക്കകുണ്ത്.  

(6)  കയാഖത്തില്  സംയുടെ ക്ത കര്ാജക്ടുഔെള  ചുവെര വിവരിക്കുന് രീതിയില്  4 വിഭാഖ്ളായി 

തരം തിരിചൃ ് ഄതത് പട്ടിഔഔളില്  കരകെപ്പടുത്തണം. 



 
 
 

22 
 

(i)  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമ-കലാക് പഞ്ചായത്തുഔള്ക്  ടഔ നല്ൄന് കര്ാജക്ടുഔള്  

(പട്ടിഔ 1) 

(ii)  കലാക് പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്ക്  ടഔ നല്ൄന് കര്ാജക്ടുഔള്  (പട്ടിഔ 2) 

(iii) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്  കലാക് പഞ്ചായത്തിന് ടഔ നല്ൄന് കര്ാജക്ടുഔള്  
(ഈദാ.പി.എം.എ.വവ ഭവന നിര്ക്മ്മാണം) (പട്ടിഔ 3) 

(iv) ഗ്രാമ- കലാക് പഞ്ചായത്തുഔള്   ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് ടഔ നല്ൄന് കര്ാജക്ടുഔള്   
(പട്ടിഔ 4) 

(7)  പട്ടിഔ 1 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും പട്ടിഔ 2 ബന്ധമെപ്പട്ട കലാക് പഞ്ചായത്തുഔ ം  പട്ടിഔ 3 

ഄതത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔ ം പട്ടിഔ 4 ബന്ധമെപ്പട്ട ഗ്രാമ-കലാക് പഞ്ചായത്തുഔ ം 

തയ്യാറാകി  മറ്റ് തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്ക്  നല്ഔണം. 

(8)  മുഔളില്  ര്തിപാദിചൃിട്ടുള്ള പട്ടിഔഔളില്  ഈള്െപ്പടുന് കര്ാജക്ടുഔളില്  പങ്കാളിഔളാൄന് 

എല്ലാ തകേശഭരണ സ്ഥാപന് ം സംയുടെ ക്ത കയാഖത്തില്  തീരുമാനിചൃ ര്ഔാരം  

വിഹിതം വഔയിരുത്തി  സുകലക കസാ ് െവയറില്   എന്ട്രി വരുത്തണം  

(9) സംയുടെ ക്ത കര്ാജക്ടായി  ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി ഄംഖീഔരിക്കുന്  കര്ാജക്ടുഔള്  

മാത്രകമ  അ വിഭാഖത്തില്  ഏെറ്റടുക്കുവാന്  പാടുള്ളൂ, 

(10) സംയുടെ ക്ത കര്ാജക്ടിെെ വിഭവം വഔയിരുത്തം  ം വിനികയാഖികം  ം സംബന്ധമിചൃ ്

ധനഔാരയവൄപ്പിെെ 23.01.2017-െല ജി..(പി)07/2017/ധനനമ്പര്ക്  ഈത്തരവിെല  വയവസ്ഥ 

ഔള്   പാലികകുണ്താണ്. 

6.6 നിര്ക്മ്മാണ കര്ാജക്ടുഔള്   

(1) ഗ്രാമ, കലാക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔളില്  1997-െല കഔരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് 

(െപാടമരാമത്ത് പണിഔ െര നരത്തിപ്പ് ) ചട്ട്ള്  ര്ഔാരം അയിരികണം നിര്ക്മ്മാണ 

ര്വൃത്തിഔള്  നരകത്തുണ്ത്. എല്ലാ നിര്ക്മ്മാണ ര്വൃത്തിഔ കരയുടെ ം വിശദമായ എറികമറ്റം 

മറ്റ് ര്വര്ക്ത്തന് ം PRICE  കസാ ് െവയര്ക്  മുകാന്തിരം അയിരികണം 

(2) നിര്ക്മ്മാണ കര്ാജക്ടുഔളില്   കഔന്ദ്ര സര്ക്കാകരാ  സംസ്ഥാന സര്ക്കാകരാ  ബന്ധമെപ്പട്ട 

ഏജന്സിഔകളാ നിര്ക്ഷ് ഔര്ക്ഷിക്കുന് എല്ലാ നിബന്ധമനഔ ം  പാലികകുണ്താെണന്്  

നിര്ക്വഹണ ഏജന്സിയുടെ മായി/ഔരാുംഔാരനുമായി  ഏര്ക്െപ്പടുന് ഔരാര്ക്  ഈരമ്പരിയില്   

വയവസ്ഥ െചയ്യണം. 

(3) സാധാരണ െരുണ്റിനും  ആ-െരുണ്റിനും നിലവിം  ള്ള എല്ലാ വയവസ്ഥഔ ം പാലിചൄ 

മാത്രകമ  നിര്ക്വഹണം നരത്തുവാന്  പാടുള്ളൂ 

(4) െഔട്ടിര നിര്ക്മ്മാണ കര്ാജക്ടുഔ െര ഔാരയത്തില്  െഔട്ടിരത്തിെെ നിര്ക്മ്മാണം  

ഄനുബന്ധമ സൗഔരയ്ളായ  ആലക്ട്രിഫികകഷന് , പ്ലംബിംഖ് എന്ീ ഗരഔ്ള്   എല്ലാം 

ഈള്െപ്പടുത്തി രു കര്ാജക്ട് തയ്യാറാകണം.  
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(5) നിര്ക്മ്മാണ ര്വൃത്തിഔ െര ര്ധാന വിവര്ള്  ഈള്െകാള്ളിചൃിട്ടുള്ള കബാര്ക്ഡ്  ര്വൃത്തി  

സ്ഥലത്ത്  സ്ഥാപികണം. 

(6) െപാട െഔട്ടിര്ള്  ഭിന്കശഷി സൗഹൃദമായി രിപ ഔല്പന െചയ്തുകവണം നിര്ക്വഹണം 

നരകത്തുണ്ത്. 

6.7 ബഹുവര്ക്ഷ കര്ാജക്ടുഔള്  

(1)  നിര്ക്വഹണത്തിന് രു വര്ക്ഷത്തിലധിഔം  സമയം അവശയമുള്ളവ, സാകങ്കതിഔ 

ഔാരണ്ളാല്  നിര്ക്മ്മാണ ര്വൃത്തിഔള്  പൂര്ക്ത്തിയാകാന്   ന്ിലധിഔം  വര്ക്ഷ്ള്  

കവുണ്ി വരുന്വ   എന്ിവയാണ്  ബഹുവര്ക്ഷ കര്ാജക്ടുഔള്  

(2) ബഹുവര്ക്ഷ കര്ാജക്ടില്  ഒകരാ വര്ക്ഷവം പൂര്ക്ത്തിയാകാന്  ഈകേശിക്കുന്  ര്വൃത്തിഔ ം  

ഄതിനു കവുണ്ി വരുന്  ഄരങ്കല്  ടഔയുടെ ം  വയക്തമായി  കരകെപ്പടുത്തി  കര്ാജക്ടിെെ 

െമാത്തം ഄരങ്കല്  ടഔ ഔണകാകണം. 

 (3) ബഹുവര്ക്ഷ കര്ാജഔര് അരംഭിക്കുന് വര്ക്ഷം തെന് പരികശാധിചൃ ് സാകങ്കതിഔാനുമതി 

നല്കഔുണ്താണ്. 

(4) പതിമൂന്ാം പഞ്ചവല്സര പ്ധതതിയുടെ െര ഔാലാവധിക്കുള്ളില്  പൂര്ക്ത്തിയാകാന്  

ഔഴിയുടെ ന്വ  മാത്രകമ ബഹുവര്ക്ഷ കര്ാജക്ടുഔളായി  അവിഷ് കരിക്കുവാന്  പാടുള്ളൂ. 

(5) ബഹുവര്ക്ഷ കര്ാജക്ടിെെ എല്ലാ ഗരഔ് ം രുമിചൃ ്തയ്യാറാകി, പരികശാധന നരത്തി 

സാകങ്കതിഔാനുമതി വാങ്ങുന് സമീപനമാണ് സൃീഔരികകുണ്ത് 

6.8 സ്പില്ഒവര്ക്   കര്ാജക്ടുഔള്  

(1) രു കര്ാജക്ടിന് ഄംഖീഔാരം ലഭിക്കുഔയുടെ ം നിര്ക്വഹണ ര്വര്ക്ത്തന്ള്  അരംഭിക്കുഔയുടെ ം 

െച സംാല്  മാത്രകമ ഄത് ഭരണസമിതി തീരുമാനര്ഔാരം സ്പില് ഒവര്ക്  കര്ാജക്ടായി 

പരിഖണികകുണ്ടള്ളുന്. എന്ാല്  നിര്ക്മ്മാണ കര്ാജക്ടുഔ െര ഔാരയത്തില്  ഔരാര്ക്  

ഈരമ്പരിയില്  ഏര്ക്െപ്പട്ടിട്ടുെുണ്ങ്കിം  ം ഄത് സ്പില് ഒവര്ക്  കര്ാജക്ടായി ഭരണസമിതിക് 

പരിഖണികാവന്താണ്  

(2) സ്പില്ഒവര്ക്  കര്ാജക്ടുഔള്  സ്പില്ഒവര്ക്  അയ ഄകത വര്ക്ഷം തെന് നിര്ക്ബന്ധമമായുടെ ം  

പൂര്ക്ത്തിയാകകുണ്താണ്. 

(3) സ്പില്ഒവര്ക്  കര്ാജക്ടുഔള്  നിശ്ചിത കഫാറത്തില്  തയ്യാറാകകുണ്ടം  നിര്ക്വഹണ 

ഈകദയാഖസ്ഥന്  സാക്ഷയെപ്പടുകത്തുണ്ടമാണ്. 

(4) ഄംഖീഔാരം ലഭിചൃ  രു കര്ാജക്ടിെെ  ര്വര്ക്ത്തന്ളികലാ ഄരങ്കല്  ടഔയികലാ 

കഭദഖതി വരുത്തി നിശ്ചയിക്കുഔയാെണങ്കില്  ഄര്ഔാരം കഭദഖതി വരുത്തി 

ഭരണസമിതി ഄംഖീഔരിചൃകശഷം ബന്ധമെപ്പട്ട ഈകദയാഖസ്ഥെെ പരികശാധനയ്ക്ക് 
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വികധയമാകകുണ്ടം ഄംഖീഔാരം കതകരുണ്ടമാണ്. ഇ നരപരിഔള്  പാലിചൃതിനുകശഷം 

മാത്രകമ കര്ാജക്ടിെെ നിര്ക്വഹണ ര്വര്ക്ത്തന്ള്  ടരര്ക് ന്നു നരത്തുവാന്  പാടുള്ളുന്. 

(5) ഄംഖീഔാരം ലഭിചൃ കര്ാജക്ടിെെ  നിര്ക്വഹണം പൂര്ക്ത്തിയായിട്ടിെല്ലങ്കില്  ഭരണ സമിതി 

തീരുമാന ര്ഔാരം അ കര്ാജക്ട്  സ്പില്ഒവറായി  നിശ്ചയികാവന്ടം  സാമ്പത്തിഔ 

വര്ക്ഷത്തിെെ  അരംഭത്തില്  നിര്ക്വഹണം  ടരരാവന്ടമാണ്. 

(6) നിര്ക്മ്മാണ കര്ാജക്ടുഔ െര സംഖതിയില്  കര്ാജക്ടിെെ പൂര്ക്ത്തിയാഔാത്ത ഗരഔ്ള്ക് 

കവുണ്ി പുതിയ കര്ാജക്ട് തയ്യാറാകാെത, ഄത്  സ്പില്ഒവര്ക്   കര്ാജക്ടായി  പരിഖണിചൃ ് 

ഄവകശഷിക്കുന്  ര്വൃത്തിഔള്   പൂര്ക്ത്തിയാകകുണ്താണ്. 

6.9  കര്ാജക്ടുഔള്  ഏെറ്റടുക്കുന്തില്  നിയന്ത്രണം 

(1) ചുവെര വിവരിക്കുന് ര്ഔാരമുള്ള കര്ാജക്ടുഔള്  കലാക് പഞ്ചായത്തുഔ ം  ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തുഔ ം  ഏെറ്റടുകാന്  പാരില്ല. 

   (i) ഇ മാര്ക്ഖകരക ര്ഔാരകമാ സബ് സിഡി മാര്ക്ഖകരക ര്ഔാരകമാ ര്കതയഔം 

ഴിവാകിയിെല്ലങ്കില് , വയക്തിഔള്ക്കും ൄടുംബ്ള്ക്കും വസ്തുകകളാ അസ്തിഔകളാ 

ധനസഹായകമാ നല്ൄന്തിനുള്ള കര്ാജക്ടുഔള് . 

   (ii) വയക്തിഖത സൃയംെതാഴില്  സംരംഭഔര്ക്ക് കവുണ്ിയുടെ ള്ള ധനസഹായ കര്ാജക്ടുഔള്  

(2)  കലാക് പഞ്ചായത്തുഔള്  ൄറഞ്ഞത് 5 ലക്ഷം രിപെയങ്കിം  ം  ഄരങ്കല്  ടഔയുടെ ള്ള 

കര്ാജക്ടുഔളാണ് ഏെറ്റടുകകുണ്ത്. എന്ാല്  കലാക് പഞ്ചായത്തുഔ െര   ചുവെര 

വിവരിക്കുന്  കര്ാജക്ടുഔള്ക്  ഇ പരിധി ബാധഔമല്ല. 

(i)  കറാഡിതര െമയിെനന്സ് ഫുണ്് വഔയിരുത്തി ഏെറ്റടുക്കുന് കറാഡിതര 

അസ്തിഔ െര  പൂര്ക്ത്തീഔരണ കര്ാജക്ടുഔള്  

(ii)  ഗരഔ സ്ഥാപന് െര നിര്ക്മ്മാണ ര്വൃത്തിഔള്കകാ വാ്ം  ഔള്കകാ  കവുണ്ിയുടെ ള്ള 

കര്ാജക്ടുഔള്  

(3) ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്  ൄറഞ്ഞത് 10 ലക്ഷം രിപെയങ്കിം  ം ഄരങ്കല്  ടഔയുടെ ള്ള 

കര്ാജക്ടുഔളാണ് ഏെറ്റടുകകുണ്ത്. എന്ാല്   വഔമാറികിട്ടിയടള്പ്പെര ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തിെെ നിയന്ത്രണത്തിം  ള്ള കറാുഔ കരയുടെ ം സ്ഥാപന് കരയുടെ ം 

ഄറ്റൄറ്റപണിഔ ം പൂര്ക്ത്തീഔരണ ര്വര്ക്ത്തന് ം നരത്തുന്തിന് ഇ വയവസ്ഥ 

ബാധഔമല്ല. ഄടകപാെല  ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിെെ ഗരഔ സ്ഥാപന് െര നിര്ക്മ്മാണ 

ര്വൃത്തിഔള്കകാ വാ്ം  ഔള്കകാ കവുണ്ിയുടെ ള്ള കര്ാജക്ടുഔള്ക്കും  ഇ നിബന്ധമന 

ബാധഔമല്ല. 
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 (4) ഄരങ്കല്  ടഔയുടെ െര പരിധി പാലിക്കുന്തിനുകവുണ്ി വയതയസ്ത ര്കദശ്ളില്  നരത്തുന് 

ര്വൃത്തിഔള്  രു കര്ാജക്ടായി തയ്യാറാക്കുന് രീതി ഄനുവദനീയമല്ല. 

6.10 കര്ാജക്ടുഔ െര കമകലാ തരംതിരിവ് 

 ഈത്പാദനം, കസവനം, പശ്ചാത്തലം എന്ീ മൂന്് കമകലഔളിലായിട്ടാണ്  കര്ാജക്ടുഔള്  തരം 

തിരികകുണ്ത്. ഒകരാ കമകലയിം  ം ഈള്െപ്പടുന് കര്ാജക്ടുഔള്  ചുവെര  വിവരിക്കുന്  

ര്ഔാരമായിരികണം 

(1) ഈത്പാദന കമകലാ കര്ാജക്ടുഔള്   

(i)  െഷി, ജലവിതരണം നരത്തുന്തിനുള്ള ജലകസചന ര്വൃത്തിഔള് , മണ്- സംരക്ഷണം. 

ജലസംരക്ഷണം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, മൃഖസംരക്ഷണം, ക്ഷീര വിഔസനം, 

മത്സ്യബന്ധമനം, പരമ്പരാഖത ചന്തഔള് ,  വയവസായം,  ഉര്ക് കജാത്പാദനം,  

വജവവള നിര്ക്മ്മാണം എന്ിവ ഈത്പാദന കമകലാ കര്ാജക്ടുഔളാണ്. 

(ii)  െഷി ഭവന് , മത്സ്യഭവന് , മൃഖാശുപത്രി, ക്ഷീര വിഔസന ഒഫീസ് എന്ിവയുടെ െര െഔട്ടിര 

നിര്ക്മ്മാണ് ം ഄവയില്  ഏര്ക്െപ്പടുത്തുന് വവദുതി, ൄരിെവള്ളം, ഫര്ക്ണിചൃര്ക്  

മുതലായ പശ്ചാത്തല സൗഔരയ വിഔസനവം ഈത്പാദന കമകലയില്   

ഈള്െപ്പടുത്താവന്താണ്. 

(2) കസവന കമകലാ   കര്ാജക്ടുഔള്  

വിദയാഭയാസം, ഔല, സംസ് കാരം, ഔായിഔ വിഔസനം, യുടെ വജന കക്ഷമം, അകരാഖയം, 

ൄരിെവള്ളം, ശുചിതൃം, കരമാലിനയ പരിപാലനം, ദ്ര്വ മാലിനയ പരിപാലനം, സാമൂഹയനീതി, 

പാര്ക്പ്പിരം, ഖാര്ക്ഹിഔ വവദുതീഔരണം, വവദുതി വലന്  ദീര്ക്ഗിപ്പികല് , സ് ള്  

െഔട്ടിര്ള്  എന്ിവയുടെ ം ഄവയ്ക്കാവശയമായ വവദുതി, ൄരിെവള്ളം, ഫര്ക്ണിചൃര്ക്  

മുതലായവ ര്ദാനം െചയ്യുന് കര്ാജക്ടുഔ ം കസവന കമകലയില്  ഈള്െപ്പടുത്തണം. 

(3) പശ്ചാത്തല കമകലാ കര്ാജക്ടുഔള്   

 കറാഡ്, പാല്ള് , ബസ് റാന്റുഔള് , ബസ് ഔാത്തിരിപ്പ് കഔന്ദ്ര്ള് , നരപ്പാതഔള് , 

നരപ്പാല്ള് , ഒഫീസ് െഔട്ടിര്ള് , ഒഫീസ് അവശയത്തിനുള്ള വാഹന്ള് , ഒഫീസ് 

െഔട്ടിര് െര വവദുതീഔരണം, കഷാപ്പിംഖ് കഔാംപ്ലഔ് സുഔള് , ഈത്പാദന കസവന 

കമകലയുടെ മായി കനരിട്ട്  ബന്ധമമില്ലാത്ത ഒഫീസുഔ െര സൗഔരയ്ള്  വര്ക്്ധതിപ്പികല് , 

പാര്ക്ശൃഭിത്തി സംരക്ഷണം, (കതാടുഔള് , നീര്ക്ചൃാം  ഔള് , ൄള്ള് , കചാലഔള്  

എന്ിവയുടെ കരടള്െപ്പെര) ഫാം കറാഡ്, ട്രാക്ടര്ക്  റാമ്പ് എന്ിവ പശ്ചാത്തല കമകലയില്  

ഔണകാകകുണ്താണ്. 
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6.11 കര്ാജക്ട്  കഡറ്റാ എന്ട്രി  

(1)  വിഔസന െസമിനാറിനുകശഷം ഭരണ സമിതി  വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതി ഄംഖീഔരിചൄ 

ഔഴിഞ്ഞാല്   വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതിയില്  ഈള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള കര്ാജക്ടുഔള്   വര്ക്കിംഖ് 

്പുകപ്പിെെ സഹായകത്താെര സുകലക കസാ ് െവയര്ക്  ഄവലംബിചൃ ് തയ്യാറാകകണ്ടുന് 

ചുമതല ഄതാത് വിഷയ കമകലയുടെ െര നിര്ക്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥകെതാണ്. നിര്ക്വഹണ 

ഈകദയാഖസ്ഥന് ഄനുവദിചൃിട്ടുള്ള യൂസര്ക്  െനയിമും പാസ് കവര്ക്ും ഈപകയാഖിചൄ മാത്രകമ 

കര്ാജക്ട് ഡാറ്റാഎന്ട്രി നരത്തുവാനും കഭദഖതി വരുത്തുവാനും ഔഴിയുടെ ഔയുടെ ള്ളൂ. 

ഡാറ്റാഎന്ട്രി നരത്തുകമ്പാള്  കര്ാജക്ട് കഫാറ്ളിെല എല്ലാ കഔാള് ം പൂര്ക്ണമായി 

പൂരിപ്പിചൃിട്ടുെുണ്ന്നും ഄടര്ഔാരം ഡാറ്റാഎന്ട്രി നരത്തിയിട്ടുെുണ്ന്നും   നിര്ക്വഹണ 

ഈകദയാഖസ്ഥര്ക്  ഈറപ്പുവരുത്തണം. ഏെതാരു വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പിെെ നിര്ക്കേശമായിരുന്ാം  ം 

കര്ാജക്ടിെെ നിര്ക്വഹണ ചുമതല ഏല്പ്പികെപ്പരാവന് ഈകദയാഖസ്ഥരാണ് ബന്ധമെപ്പട്ട 

കര്ാജക്ട് റികപ്പാര്ക് ട്ട് തയ്യാറാകകുണ്ത്.   

ഈദാ:(1) നിര്ക്മ്മാണ ര്വൃത്തിഔ െര കര്ാജക്ട് തയ്യാറാകി നിര്ക്വഹണം നരകത്തുണ് ചുമതല 

എഞ്ചിനീയറിംഖ് വിഭാഖത്തിനാണ്.  

(2) ഔാര്ക്ഷിഔ കമകല കര്ാജക്ടുഔള്  തയ്യാറാകി നിര്ക്വഹണം നരകത്തുണ്ത് 

ഔാര്ക്ഷിഔകമകലയിെല ചുമതലെപ്പട്ട ഈകദയാഖസ്ഥരാണ്. 

(2) കര്ാജക്ട് ഡാറ്റാഎന്ട്രി െചയ്യുതിനു മുന്പ് ചുവെര വിവരിക്കുന്  ഔാരയ്ള്  ഈറപ്പു വരുത്തണം 

(i) കര്ാജക്ട് നിയമാനുസൃതമാണ്  

(ii) കര്ാജക്ടുഔളില്  ര്തിപാദിക്കുന് വിഔസന ര്വര്ക്ത്തന്ള്  ബന്ധമെപ്പട്ട തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനത്തിെെ  ചുമതലയിം  ം ഈത്തരവാദിത്തത്തിം  ം ഈള്ളതാണ് 

(iii)  സബ് സിഡി മാനദണ്ഡ്ള്  പാലിചൃിട്ടുുണ്്. 

(iv)  എറികമറ്റഔള്   ഄംഖീെത നിരക്കു ര്ഔാരമാണ്. 

(v) കര്ാജക്ട് സാകങ്കതിഔമായ ക്ഷമത ഈള്ളടം ര്ാകയാഖിഔമായി നരപ്പിലാകാവന്ടം  

അണ് 

(vi) നരപരിക്രമ്ള്  പാലിചൄെഔാുണ്ാണ്  കര്ാജക്ടുഔള്  തയ്യാറാകിയിട്ടുള്ളത്  

(vii) കര്ാജക്ടുഔള്   നിണകമമേല  ഈള്ളതാണ്. 

(viii) കര്ാജക്ട് സംഗ്രഹം എഴതി തയ്യാറാകിയിട്ടുുണ്്. 

(3)   കര്ാജക്ട് തയ്യാറാക്കുന്തിനുള്ള മാര്ക്ഖകരക വയക്തമായി മനസ്സിലാകി  കര്ാജക്ട് കഫാറം  

എഴതി തയ്യാറാകിയതിന് കശഷം മാത്രകമ ഡാറ്റാഎന്ട്രി നരത്താപ്. കര്ാജക്ട് കഫാറ്ള്  

സംബന്ധമിചൃ മാര്ക്ഖകരക  ര്ഔാരം അവശയമായ എല്ലാ വിവര് ം  കരകെപ്പടുത്തി 
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ഔമ്പൂട്ടറില്  കസവ് െച സംകശഷം കര്ാജക്ട് റികപ്പാര്ക് ട്ട് പരികശാധിചൃ ് െതയത 

ഈറപ്പുവരുകത്തുണ്താണ്.  

(4) ഡാറ്റാഎന്ട്രിക്  കശഷം കര്ാജക്ടുഔള്  തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെെ ഄംഖീഔാര 

ത്തിനായി  ബന്ധമെപ്പട്ട തകേശഭരണ സ്ഥാപന െസക്രട്ടറിക്  ഄയചൃ ് െഔാടുകണം. 

െസക്രട്ടറി ഭരണസമിതി തീരുമാനം,  റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി തീരുമാനം, തകേശഭരണ 

സ്ഥാപന  ര്സിഡെിെെ കപര്,  നിര്ക്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥെെ കപര്,  െസക്രട്ടറിയുടെ െര 

കപര്, ബന്ധമെപ്പട്ട റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി െചയര്ക്മാെെ കപര്  എന്ിവ കരകെപ്പടുത്തണം.   

ഗട്ടം 7: വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതിക്  ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതി ഄംഖീഔാരം  

7.1 പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി ഄന്തിമ വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതികരകയ്ക്ക്  ഄംഖീഔാരം നല് ൄ ഔയുടെ ം  

കര്ാജക്ടുഔള്  തയ്യാറാകി ഡാറ്റാഎന്ട്രി നരത്തുഔയുടെ ം െചയ്തു ഔഴിഞ്ഞാല്  വാര്ക്ഷിഔ 

പ്ധതതിയുടെ െര ഄംഖീഔാരത്തിന്  ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിക്  സമര്ക്പ്പികാവന്താണ്. 

ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി ഄംഖീഔാരം നല്ൄന്ത്  പ്ധതതികാണ്. കര്ാജക്ടുഔ െര  

വിശദമായ പരികശാധന നരത്തി ഄംഖീഔാരവം സാകങ്കതിഔാനുമതിയുടെ ം നല്കഔുണ്ത് 

ഄതിനായി ചുമതലെപ്പട്ട  ഈകദയാഖസ്ഥരാണ്.  

7.2   വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതി ഄംഖീഔാരത്തിന് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിക് ചുവെര 

ര്തിപാദിക്കുന്  കരകഔള്   സമര്ക്പ്പികണം. 

 (1) തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെെ ഄവസ്ഥാകരക (Status Report) രുണ്് കഔാപ്പി ഔ ം കസാ ് 

കഔാപ്പിയുടെ ം 

(2) വിഔസന കരക (Development Report) (5 കഔാപ്പി) 

  (3) ഄന്തിമ പ്ധതതികരക (20 കഔാപ്പി) 

(4) തനത് ഫുണ്് കററ്റ് െമെ്  

(5) ഭരണ സമിതി തീരുമാനം 

(6) ഄനുബന്ധമം  1 മുതല്  11 വെര (ഒണ് വലന്  രീതി) 

7.3 തകേശഭരണ സ്ഥാപന് െര  പ്ധതതി  ഄംഖീഔാരത്തിന് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി 

ചുവെര വിവരിക്കുന് ഔാരയ്ള്  ഈറപ്പു വരുകത്തുണ്താണ്. 

(1) വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ് െചയര്ക്കപഴ് സണം ഔണ്വീനുംം  സാക്ഷയെപ്പടുത്തിയ  വിശദമായി 

തയ്യാറാകിയ കര്ാജക്ടുഔള്  പ്ധതതികരകയില്  ഈള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുുണ്്.  

(2)  പ്ധതതി തയ്യാറാകിയിട്ടുള്ളത് പ്ധതതി വിഹിതത്തിെെ കമകലാ വഔയിരുത്തലിെെ  

മാനദണ്ഡ്ള്  പാലിചൄെഔാുണ്ാണ്. 

(3) മാര്ക്ഖകരകയിെല വയവസ്ഥഔള്  പാലിചൄെഔാുണ്ാണ് കര്ാജക്ടുഔള്  രിപീഔരിചൃിട്ടുള്ളത്.  

(4) തകേശഭരണ സ്ഥാപനം അവിഷ് കരിചൃിട്ടുള്ള വിഔസന പരികര്ക്ഷയം, സമീപനം, തന്ത്രം 

എന്ിവ ര്തിഫലിപ്പിക്കുന് തരത്തിലാണ് കര്ാജക്ടുഔള്  രിപീഔരിചൃിട്ടുള്ളത് 
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(5) പട്ടിഔജാതി  ഈപപ്ധതതി (എസ്.സി.എസ്.പി) പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഈപപ്ധതതി (റ്റി.എസ്.പി) എന്ീ 

വിഭാഖ്ളിെല പശ്ചാത്തല വിഔസന കര്ാജക്ടുഔകളാെരാപ്പം ഫീസിബിലിറ്റി 

സര്ക് ട്ടിഫികറ്റം  കസാഷയല്  മാപ്പും  സമര്ക്പ്പിചൃിട്ടുുണ്്. 

(6) കര്ാജക്ട് കഫാറ് െര  എല്ലാ കഔാള് ം  പൂരിപ്പിക്കുഔയുടെ ം  ഄടര്ഔാരം  ഡാറ്റാ 

എന്ട്രി നരത്തുഔയുടെ ം െച സംിട്ടുുണ്്. 

7.4 ഄപൂര്ക്ണമായ കഫാറ് ള്ള കര്ാജക്ടുഔള്  നൂനത പരിഹരികണം എന് 

നിര്ക്കേശകത്താെര  ബന്ധമെപ്പട്ട് തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്  തിരിെഔ നല്ഔണം. 

7.5  ഒകരാ തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തികെയുടെ ം  പ്ധതതികയയുടെ ം കര്ാജക്ടുഔകളയുടെ ം സംബന്ധമിചൃ ് 

രു പരികശാധനാ റികപ്പാര്ക് ട്ട്  ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി െസക്രകട്ടറികയറ്റ് തയ്യാറാകണം.  

7.6 പരികശാധനാ റികപ്പാര്ക്ട്ടില്  ചുവെര ര്തിപാദിക്കുന് ഔാരയ്ള്  വയക്തമായി 

കരകെപ്പടുത്തണം. 

(i)  പ്ധതതിയുടെ ം കര്ാജക്ടുഔ ം പരികശാധിക്കുന്തിന് ഄനുകപക്ഷണീയമായ എല്ലാ കരകഔ ം, 

ഄവ നല്കഔുണ്തായ രീതിയില്  തെന് ലഭയമാകിയിട്ടുകുണ്ാ? 

(ii) പ്ധതതികരകയുടെ ം കര്ാജക്ടുഔ ം തയ്യാറാകിയിട്ടുള്ളത് മാര്ക്ഖകരകയുടെ ം  നിബന്ധമനഔ ം 

ഄനുവര്ക്ത്തിചൄെഔാുണ്ാകണാ? 

(iii) റാറ്റസ് റികപ്പാര്ക്ട്ടിെല ലുര നിരുതൃ മുന്ഖണന ര്ഔാരമാകണാ കര്ാജക്ടുഔള്  

തയ്യാറാകിയിട്ടുള്ളത്? 

7.7  പരികശാധനാ റികപ്പാര്ക് ട്ടുഔള്  തയ്യാറാക്കുന്തിന് കര്ാജക്ടുഔകളാെരാപ്പം  സമര്ക്പ്പിട്ടുള്ള  
സംഗ്രഹ റികപ്പാര്ക് ട്ടുഔള്  അധാരമാകാവന്താണ്. 

7.8  പരികശാധനാ റികപ്പാര്ക് ട്ട് ജില്ലാഅസൂത്രണസമിതി കയാഖത്തിെെ മുകയ ഔാരയപരിപാരി 
യായി ഈള്െപ്പടുത്തണം. 

7.9  ചുവെര വിവരിക്കുന് സാഹചരയ്ളില്  പ്ധതതിക് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി ഄംഖീഔാരം 
നല്ഔാന്  പാരില്ല. 

(1)  അസൂത്രണ നരപരിക്രമ്ള്  പാലികാെതയാണ് വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതി   
തയ്യാറാകിയെതങ്കില്   

(2) എല്ലാ വാര്ക്ുഔളിം  ം  പ്ധതതി അസൂത്രണ ഗ്രാമസഭഔള്  കചരാതിരിക്കുഔ. ചില 
വാര്ക്ുഔളി ല്   ഗ്രാമസഭാകയാഖ്ള്  കചര്ക്െന്ങ്കിം  ം   ഔൃാറം തിഔയാത്ത ഄവസ്ഥ 
ഈുണ്ാൄഔ. 

(3)   ര്കയാപിത മത്സ്യ ഗ്രാമ്ള്  ഈള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളില്  മത്സ്യസഭാ  കയാഖം കചരാെത  
പ്ധതതി തയ്യാറാക്കുഔ. 

(4) ഉരുട്ടകയാഖ്ള്  കചരാന്  ബാ്ധതയതയുടെ ള്ള ഗ്രാമപഞ്ചാത്തുഔള്  ഄര്ഔാരമുള്ള 
ഉരുട്ടകയാഖ്ള്  കചരാെത പ്ധതതികരക തയ്യാറാക്കുഔ 

(5)   നിശ്ചിത ഗരനയുടെ ം  നിര്ക്കേശിചൃ ഈള്ളരകവമില്ലാെത  പ്ധതതികരക തയ്യാറാക്കുഔ. 

(6)  സര്ക്കാര്ക്  നിര്ക്കേശിചൃ തീയതിക്കുകശഷം പ്ധതതി ഄംഖീഔാരത്തിനായി  സമര്ക് പ്പിക്കുഔ. 
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ഗട്ടം 8 : കര്ാജക്ടുഔ െര പരികശാധനയുടെ ം സാകങ്കതിഔാനുമതിയുടെ ം 

8.1  വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതിക് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി ഄംഖീഔാരം ലഭിചൃ കര്ാജക്ടുഔള്  

ബന്ധമെപ്പട്ട  െവറ്റിംഖ് ഒഫീസര്ക്ക്  െസക്രട്ടറി ഄയകയ്ക്കുണ്താണ് 

8.2  െവറ്റിംഖ് ഒഫീസുംെര മുകയ ചുമതലഔള്  

കര്ാജക്ടുഔള്  പരികശാധിചൃ ്ഄംഖീഔാരം നല്ൄന് ഈകദയാഖസ്ഥര്ക്  കര്ാജക്ടുഔളില്   ചുവെര 

വിവരിക്കുന് നിബന്ധമനഔള്  പാലിചൃിട്ടുുണ്് എന്് ഈറപ്പുവരുത്തണം. 

(1) മാര്ക്ഖകരകയില്  ര്തിപാദിക്കുന് എല്ലാ നരപരിക്രമ് ം (ഗ്രാമസഭയുടെ കരയുടെ ം/ വിഔസന 

െസമിനാറികെയുടെ ം ശുപാര്ക്ശഔള്  ഈള്െപ്പെര) പാലിചൄ െഔാുണ്ാണ് കര്ാജക്ടുഔള്   

തയ്യാറാകിയിട്ടുള്ളത്. 

(2)   കഔരളാ പഞ്ചായത്തീരാജ് അക്ട് (1994) ര്ഔാരവം സര്ക്കാര്ക്  ഈത്തരവഔള്  ര്ഔാരവം  

തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെെ ചുമതലയില്  വരുന് ഔാരയ്ള്  നിര്ക്വഹിക്കുന്തിനാണ് 

കര്ാജക്ടുഔള്   തയ്യാറാകിയിട്ടുള്ളത്.  

(3) അവശയമായ എല്ലാ വിവര് ം കരകെപ്പടുത്തിതെന്യാണ് കര്ാജക്ടുഔള്  

തയ്യാറാകിയിട്ടുള്ളത്. 

(4)  പ്ധതതി അസൂത്രണ മാര്ക്ഖകരകയിം  ം സബ് സിഡി മാനദണ്ഡ്ളിം  ം വയക്തമാകി 

യിട്ടുള്ള വയവസ്ഥഔ ം നിര്ക്കേശ് ം പാലിചൄെഔാുണ്ാണ് ഒകരാ കര്ാജക്ടും  

തയ്യാറാകിയിട്ടുള്ളത്. 

(5) മരാമത്ത് ചട്ട്ളില്  ര്തിപാദിക്കുന് നരപരിക്രമ് ം നിബന്ധമനഔ ം മരാമത്ത്  

പണിഔള്  സംബന്ധമിചൃ ്  ഇ മാര്ക്ഖകരകയിെല നിര്ക്കേശ് ം പാലിചൄ െഔാുണ്ാണ്  

നിര്ക്മ്മാണ ര്വൃത്തി  കര്ാജക്ടുഔള്  തയ്യാറാകിയിട്ടുള്ളത്.  

(6)   സാകങ്കതിഔ കര്ാജക്ടുഔള്  സാകങ്കതിഔ മാനദണ്ഡ്ള്  പാലിചൃിട്ടുള്ളടം  സാമ്പത്തിഔ 

ക്ഷമതയുടെ ള്ളടം  അണ്. 

(7) കര്ാജക്ടില്  െചലവിന്ള്  നിശ്ചയിചൃിട്ടുള്ളത് ഓചിതയപൂര്ക്ണവം  ര്വര്ക്ത്തന് െര 

ഗട്ട നിര്ക്ണയം നയായവമാണ്. 

8.3 കര്ാജക്ട് െവറ്റിംഖ് 

 (1) കര്ാജക്ട് തയ്യാറാകിയ നിര്ക്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥരുെര  കമം  കദയാഖസ്ഥകരാ ഄെല്ലങ്കില്  

അ കമം  കദയാഖസ്ഥരുെര ജില്ലാതല/സംസ്ഥാനതല ഈകദയാഖസ്ഥര്ക്  ചുമതലെപ്പടുത്തുന് 

ഈകദയാഖസ്ഥകരാ അണ് കര്ാജക്ട് പരികശാധിചൃ ് വിലയിരുത്തി ഄംഖീഔാരം  

നല്കഔുണ്ത്.  
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 ഈദാ:- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിെല  െഷി ഒഫീസര്ക്  തയ്യാറാക്കുന്  ഔാര്ക്ഷിഔ  വിഔസന 

കര്ാജക്ട് കമം  കദയാഖസ്ഥനായ െഷി ഄസിറെ് ഡയറക്ടര്ക്  പരികശാധിചൃ ് ഄംഖീഔാരം 

നല്ഔണം. ഄസിറെ് ഡയറക്ടുംെര കസവനം രു കലാകില്  ലഭയമല്ല എങ്കില്  

ജില്ലാതല ഈകദയാഖസ്ഥന്  നിശ്ചയിക്കുന് ഄടുത്ത കലാകിെല െഷി ഄസിറെ് 

ഡയറക്ടര്ക്   ഇ െതയം നിര്ക്വഹികണം. 

(2) ഇ വയവസ്ഥഔള്ക് വികധയമായി:- 

(i)  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔ െര കര്ാജക്ടുഔള്  ബന്ധമെപ്പട്ട കലാക്തല ഈകദയാഖസ്ഥകനാ  

ഄെല്ലങ്കില്  ബന്ധമെപ്പട്ട ജില്ലാതല ഈകദയാഖസ്ഥന്  ചുമതലെപ്പടുത്തുന് 

ഈകദയാഖസ്ഥകനാ അയിരികണം പരികശാധിചൃ ്ഄംഖീഔാരം നല്കഔുണ്ത്. 

(ii)  കലാക് പഞ്ചായത്തുഔ െര കര്ാജക്ടുഔള്  ബന്ധമെപ്പട്ട ജില്ലാതല ഈകദയാഖസ്ഥകനാ 

ഄെല്ലങ്കില്  ബന്ധമെപ്പട്ട സംസ്ഥാനതല ഈകദയാഖസ്ഥന്  ചുമതലെപ്പടുത്തുന് 

ഈകദയാഖസ്ഥകനാ അണ് ഄംഖീഔാരം നല്കഔുണ്ത്. 

 (iii)  ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിെെ ഔാരയത്തില്  ബന്ധമെപ്പട്ട ഈകദയാഖസ്ഥര്ക്  തയ്യാറാക്കുന് 

കര്ാജക്ടുഔള്ക് ഄംഖീഔാരം നല്കഔുണ്ത് ഄവരുെര സംസ്ഥാനതലത്തിം  ള്ള 

കമം  കദയാഖസ്ഥകനാ ഄെല്ലങ്കില്  ഄവര്ക്  ചുമതലെപ്പടുത്തുന് ഈകദയാഖസ്ഥകനാ 

അയിരികണം. 

(3) നിര്ക്മ്മാണ ര്വൃത്തി കര്ാജക്ടുഔള്  പരികശാധിചൃ ് ഄംഖീഔാരം നല്കഔുണ്ത് ചുവെര 

വിവരിക്കുന് ര്ഔാരമായിരികണം. കണ്ഡിഔ 8.5 (5)-ല്  ര്തിപാദിക്കുന്  സാമ്പത്തിഔ 

പരിധി രി ഔണകിെലടുത്തുകവണം സാകങ്കതിഔാനുമതി നല്കഔുണ്ത്. 

ക്രമ 
നം 

 കര്ാജക്ടുഔള്  പരികശാധിചൃ ് ഄംഖീഔാരം നല്കഔുണ് എഞ്ചിനീയര്ക്  

1 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔ െര 
 കര്ാജ്ക്ടുഔള്  

കലാക് പഞ്ചായത്ത് ഄസിറെ് എഔ് സിഔൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയര്ക്  

2 കലാക് പഞ്ചായത്തുഔ െര 
കര്ാജക്ടുഔള്  

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എഔ് സിഔൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്ക്  

3 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔ െര 
കര്ാജക്ടുഔള്  

 (1) ഄസിറെ് എഔ് സിഔൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്ക്  നിര്ക്വണ 
ഈകദയാഖസ്ഥനായ കര്ാജക്ടുഔള്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 
എഔ് സിഔൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്ക്  പരികശാധികണം. 

(2) എഔ് സിഔൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്ക്  നിര്ക്വണ ഈകദയാഖസ്ഥ 
നായ കര്ാജക്ടുഔള്  തകേശസൃയം ഭരണ വൄപ്പ് 
സൂര്ുണ്ിംഖ് എഞ്ചിനീയര്ക്  പരികശാധികണം. 

  

(4) രു കര്ാജക്ടിന് രു ഈകദയാഖസ്ഥന്  ഄംഖീഔാരം നല്കഔുണ്ത് അ കര്ാജക്ട് തെെ 

ഔീഴകദയാഖസ്ഥന്  നിര്ക്വഹണം നരത്തുന്താകണാ എന്തനുസരിചൃല്ല. ഄത് ഏത് 

വിഷയവമായി ബന്ധമെപ്പട്ട കര്ാജക്ടാണ് എന്തനുസരിചൃായിരികണം.  
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ഈദാ: മത്സ്യകമകലയുടെ മായി ബന്ധമെപ്പട്ട കര്ാജക്ടിെെ നിര്ക്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥന് , 

മത്സ്യവൄപ്പിെല ബന്ധമെപ്പട്ട ഈകദയാഖസ്ഥന്  ആല്ലാത്ത തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തില് , െഷി 

ഒഫീസറാെണങ്കിം  ം ര്സ്തുത കര്ാജക്ടിന് ഄംഖീഔാരം നല്കഔുണ്ത് മത്സ്യവൄപ്പിെല 

ബന്ധമെപ്പട്ട ഈകദയാഖസ്ഥനാണ്. 

(5) രു ഈകദയാഖസ്ഥന് ഄംഖീഔാരത്തിനായി ലഭിചൃ കര്ാജക്ട് തെെ സാകങ്കതിഔ വവദഗ്ദ്ധയ 

പരിധിയില്  വരുന്തെല്ലങ്കില്   ഄത് തിരിചൃയകാവന്താണ്.  

 (6) രു കര്ാജക്റ്റിെെ സാകങ്കതിഔ ര്ാകയാഖിഔ ക്ഷമത സാക്ഷയെപ്പടുത്താന്  ഄധിഔാരെപ്പട്ട 

ഈകദയാഖസ്ഥന്  കലാക് തലത്തില്  ആല്ല എങ്കില്  ഄത്തരം കര്ാജക്ടുഔള്  പരികശാധിചൃ ്

ഄംഖീഔാരം നല്ഔാന്  അവശയമായ സംവിധാനം ജില്ലാതലത്തില്  ഈുണ്ാക്കുന്താണ്.  

(7) ജില്ലാതലത്തില്  പരികശാധിചൃ ്ഄംഖീഔാരം നല്ഔാന്  ഔഴിയാത്തകതാ/ഈയര്ക് ന്  തലത്തിെല 

ഄംഖീഔാരം അവശയമായകതാ അയ കര്ാജക്ടുഔള്  ബന്ധമെപ്പട്ട സംസ്ഥാനതല 

സ്ഥാപന്ളികലക് (ഈദാ:ശുചിതൃമിഷന് , ഄനര്ക് ട്ട്, െസെര്ക്  കഫാര്ക്  വാട്ടര്ക്  റികസാഴ് സ് 

െഡവലപ് െമെ് അെ് മാകനജ് െമെ് ടര്ിയവ) ഄംഖീഔാരത്തിനാകയാ ശുപാര്ക്ശക് 

കവുണ്ികയാ ഄയചൃ ് ഄംഖീഔാരം/ശുപാര്ക്ശ ലഭിചൃ കശഷം മാത്രം കര്ാജക്ട് ഄംഖീഔാരം 

ബന്ധമെപ്പട്ട ഈകദയാഖസ്ഥന്  നല്കഔുണ്താണ്. 

(8) പരികശാധനാഗട്ടത്തില് , ഄപാഔതയുടെ ള്ള കര്ാജക്ടുഔളിെല ഄപാഔതഔള്  പരിഹരിക്കുന് 

തിന് തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്  അവശയെപ്പടുഔയാെണങ്കില് , പരികശാധിക്കുന് 

ഈകദയാഖസ്ഥന്  സഹായികകുണ്താണ്. 

(9) രു കര്ാജക്ടിെെ ഄനുകയാജയത സംബന്ധമിചൃ തീരുമാനെമടുകാന്  സ്ഥലം സന്ദര്ക്ശനം 

അവശയമാെണങ്കില്  ഄര്ഔാരം െച സം് ഄനുകയാജയമായ തീരുമാനം വഔെകാകള്ളുണ് 

താണ്.  

 (10) ഄപാഔതഔ ള്ള രു കര്ാജക്ട് ഄപാഔതഔള്  പരിഹരിചൄ ഄംഖീഔാര കയാഖയമാകാന്  

ഔഴിയുടെ ന്താെണങ്കില്  അ കര്ാജക്ട് പരികശാധനാ കവളയില്  തെന് ഄത് തയ്യാറാകിയ 

ഈകദയാഖസ്ഥെനെകാുണ്് ഄപാഔതഔള്  പരിഹരിചൃ ്ഄംഖീഔാരം നല്കഔുണ്താണ്. 

 (11) രു ഈകദയാഖസ്ഥന് ഄംഖീഔാരം നല്ൄന്തിനായി ലഭിചൃ കര്ാജ്ക്ട് തെെ ചുമതലാ 

പരിധിയില്  ഈള്െപ്പരാത്തകതാ, ഄംഖീഔാരം നല്ൄന്തിന് മകറ്റെതങ്കിം  ം ഈകദയാഖസ്ഥ 

രുെരകയാ സ്ഥാപന് െരകയാ സമിതിഔ െരകയാ ശുപാര്ക്ശ രി അവശയമാെണങ്കികലാ 

ഄകാരയം കരകെപ്പടുത്തി കര്ാജക്ട് തിരിെഔ നല്കഔുണ്താണ്. 

(12) ഄപാഔതഔ ള്ളടം നിബന്ധമനഔള്ക്കും നിര്ക്കേശ്ള്ക്കും വിരു്ധതമായടമായ രു കര്ാജക്ട് 

ഄംഖീഔാരം നല്ഔാെത നിരസിക്കുഔയാെണങ്കില്  നിരസിക്കുന്തിനുള്ള ഔാരണം 

വയക്തമായി ഄതില്  കരകെപ്പടുകത്തുണ്താണ്. മാര്ക്ഖകരകയ്ക്ക് വിരു്ധതം, ഄര്ാകയാഖിഔം, 
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നിയമനുസൃതമല്ല, സര്ക്കാര്ക്  ഄനുമതിക് വികധയമായി എന്ി്െന  ഄവയക്തമായ 

ൄറിപ്പുഔള്  എഴതാന്  പാടുള്ളതല്ല. 

(13) പരികശാധനാവസരത്തില്  കര്ാജക്ടുഔളില്  ഔെുണ്ത്തുന് കപാരായ്മഔ ം ഄപാഔതഔ ം 

ഄതാത് തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെെ ഭരണ സമിതിയുടെ െര ശ്ര്ധതയില് െപ്പടുകത്തുണ്താണ്. 

(14) പരികശാധനയ്ക്ക്  കര്ാജക്ടുഔള്  വഔമാുംകമ്പാള്  നിര്ക്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥന്   ഄകേഹത്തിന് 

ഄനുവദിചൃിട്ടുള്ള യൂസര്ക്  െനയിമികെയുടെ ം  പാസ് കവര്ക് ഡികെയുടെ ം സുരക്ഷിതതൃം ഈറപ്പു 

വരുകത്തുണ്താണ്. 

(15)  കര്ാജക്ട് സമര്ക്പ്പിചൃ ്രാഴ്ചയ്ക്കഔം െവറ്റിംഖ് ഒഫീസര്ക്കകാ  സാകങ്കതിഔാനുമതി  നല്ഔാന്  

ചുമതലെപ്പട്ട ഈകദയാഖസ്ഥകനാ ഄവ നല്ഔാന്  ഔഴിയുടെ ന്ിെല്ലങ്കില്  ഄതിെെ ഔാരണം 

ഔാണിചൃ ് കര്ാജക്ട് തിരിചൃയയ്ക്കണം. 

(16) കര്ാജക്ട് പരികശാധിചൃ ് ഄംഖീഔാരം നല്ൄന്തിന് മൂന്് രീതിയിം  ള്ള  നരപരിഔളാണ്  

സൃീഔരികകുണ്ത്.  

(i) പ്ധതതി വിഹിതം െഡകപ്പാസിറ്റ് െചയ്യുന്തികനാ വഔമാറ്റം െചയ്യുന്തികനാ കവുണ്ിയുടെ ള്ള 

കര്ാജക്ടുഔള്ക് െവറ്റിംഖ് ഒഫീസുംെര ഄംഖീഔാരം അവശയമില്ല. പഔരം ഄംഖീഔാര 

കയാഖയമാെണന്് നിര്ക്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥെെ സാക്ഷയപത്രം മാത്രം മതിയാൄം.   

 ഈദാ: സര്ക്വ ശിക്ഷാ ഄഭിയാന് (എസ്.എസ്.എ), രാഷ്ട്രീയ മാ്ധതയമിഔ് ശിക്ഷാ ഄഭിയാന്  

(അര്ക്.എം.എസ്.എ), ആന്ഫര്ക്കമഷന്  കഔരളാ മിഷന്  സര്ക്കാര്ക്  ഄനുവദിചൃിട്ടുള്ള ടഔ  

മുതലായവ 

(ii) നിര്ക്മ്മാണ ര്വര്ക്ത്തിഔ െര കര്ാജക്ടുഔള്  ഴിെഔയുടെ ള്ള മറ്റ്  കര്ാജക്ടുഔള്ക് 

നിര്ക്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥെെ തസ്തിഔയ്ക്ക് മുഔളിം  ള്ള  ഈകദയാഖസ്ഥനില്  നിന്നുള്ള  

ഄംഖീഔാരം കതകരുണ്താണ്. 

(iii) നിര്ക്മ്മാണ  ര്വൃത്തിഔള്ക് നിര്ക്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥനായ  എഞ്ചിനീയുംെര തസ്തിഔയ്ക്ക് 

മുഔളിം  ള്ള  എഞ്ചിനീയറില്  നിന്് കര്ാജക്ട് ഄംഖീഔാരവം സാകങ്കതിഔ ഄനുമതിയുടെ ം 

വാക്ുണ്താണ്. 

 (17) രു നിര്ക്മ്മാണ ര്വൃത്തിക്  കഔരള ജല ഄകതാറിട്ടി കഔരള സംസ്ഥാന വവദുതി കബാര്ക്ഡ്, 

ഭൂജല വൄപ്പ് എന്ീ സ്ഥാപന്ള്ക്  ടഔ മുന്ര്ക്  നല്ഔണെമങ്കില്   അ ര്വൃത്തിക്കുള്ള 

എറികമറ്റ് ബന്ധമെപ്പട്ട സ്ഥാപനം തെന് തയ്യാറാകി  സാകങ്കതിഔാനുമതി നല്ഔിയകശഷം 

തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് നല്ഔുണ്താണ്. ആത്തരം കര്ാജക്ടുഔള്ക് കമം  ക്ധതയാഖ 

സ്ഥരുെര  ഄംഖീഔാരം  അവശയമില്ല. എന്ാല്  തകേശഭരണ സ്ഥാപനം  ബന്ധമെപ്പട്ട 

ഏജന്സിയുടെ മായി  ഔരാറില്  ഏര്ക്െപ്പട്ടതിനുകശഷം  മാത്രകമ ടഔ മുന്ര്ക്  നല്ഔാപ്. 
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(18) െഷി, നീര്ക്ത്തര പരിപാലനം മുതലായ മഴകാലവമായി ബന്ധമെപ്പട്ട നരപ്പാകകണ്ടുന്തായ 

കര്ാജക്ടുഔള്ക് നിര്ക്വഹണ ഄനുമതി ഈചിത സമയത്തു തെന് നല്ൄഔെയന്ത് 

ബന്ധമെപ്പട്ട ഈകദയാഖസ്ഥെെ ചുമതലയാണ്. അ  വിഭാഖം കര്ാജക്ടുഔള്ക് ഔാലതാമസം 

രാെത  നിര്ക്വഹണ ഄനുവാദം കനരിെയടുക്കുഔെയന്ത് നിര്ക്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥെെ 

ഔരമയാണ്. 

(19) കര്ാജക്ട് െവറ്റിംഖ് ഔാരയക്ഷമമാക്കുന്തിന്  െവറ്റിംഖ് ഒഫീസര്ക്മാരുെര സൗഔരയാര്ക്ഥം  

ഄവരുെര ഒഫീസുഔളില്  കര്ാജക്ട്  െവറ്റിംഖ് ക്ലിനിക്കുഔള്  സംഗരിപ്പികാവന്താണ്. 

8.4 നൂതന കര്ാജക്ടുഔള്  ( Innovative Projects) 

(1)   ജില്ലയിെല തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്  നിര്ക്കേശിക്കുന് പുതിയ വിഔസന 

അശയ്ള്   ഈള്െകാള്ളുന്ന് നൂതന കര്ാജക്ടുഔള്  (Innovative Projects) പരികശാധിചൃ ് 

വിലയിരുത്തുതിന്  (appraisal)  ജില്ലാതലത്തില്   രു വിദഗ്ദ്ധ സമിതിക്  ജില്ലാ 

അസൂത്രണ സമിതി  രിപം നല്കഔുണ്താണ്.  

(2)  ജില്ലാതല വിദഗ്ദ്ധ വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയുടെ െര  ഄ്ധതയക്ഷന്  ജില്ലാ ഔളക്ടുംം ഔണ്വീനര്ക്  ജില്ലാ 

പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസുംം  അയിരികണം.  നഖരഔാരയ വൄപ്പ്  കമകലാ കജായിെ് 

ഡയറക്ടര്ക് , പഞ്ചായത്ത് െഡപൂട്ടി ഡയറക്ടര്ക്, ഄസിറെ് െഡവലപ്െമെ്  

ഔമ്മീഷണര്ക്  (ജനറല്), കര്ാജക്ട് ഈള്െപ്പടുന് വിഔസന കമകലയിെല  ജില്ലാതല 

ഈകദയാഖസ്ഥന്, ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതിയിെല സര്ക്കാര്ക്  കനാമിനി  എന്ിവര്ക്  

ഔമ്മിറ്റിയിെല  ഄംഖ്ളായിരികണം 

(3)   ജില്ലാ തല വിദഗ്ദ്ധ സമിതി പരികശാധിചൃ ് വിലയിരുത്തുന് കര്ാജക്ടുഔള്ക് നിയതമായ 

നരപരിക്രമ്ള്  പാലിചൄതെന് സാകങ്കതിഔാനുമതി നല്കഔുണ്താണ്. 

8.5  കര്ാജക്ടുഔള്ക് സാകങ്കതിഔ ഄനുമതി 

 (1) െപാടമരാമത്ത് വൄപ്പിെല എഞ്ചിനീയറിംഖ് ഈകദയാഖസ്ഥരുെര സാമ്പത്തിഔ 

ഄധിഔാരത്തിനു ടലയമായി തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ളിെല എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഖ് 

ഈകദയാഖസ്ഥര്ക്ക്കും എറികമറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്തിന്  ഄധിഔാരം ഈുണ്ായിരിക്കുന്താണ്. 

(2)  എറികമറ്റിന് സാകങ്കതിഔ ഄനുമതി നല്ൄന് ഈകദയാഖസ്ഥന്  ചുവെരയുടെ ള്ള കണ്ഡിഔ 5-

ല്  ഄനുവദിചൃിട്ടുള്ള ഄധിഔാര പരിധിയില്  വരുന് ടഔയ്ക്കള്ള സാകങ്കതിഔ ഄനുമതി 

നല്ഔാവന്താണ്. എന്ാല്  നിര്ക്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥനു തെന് താന്  നിര്ക്വഹണം 

നരത്തുന് കര്ാജക്ടിനു രു സാഹചരയത്തിം  ം സാകങ്കതിഔ ഄനുമതി നല്ഔാവന്തല്ല. 

(3) നിര്ക്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥനായ എഞ്ചിനീയുംെര െതാട്ടുമുഔളിം  ള്ള തലത്തിെല 

എഞ്ചിനീയറായിരികണം സാകങ്കതിഔാനുമതി നല്കഔുണ്ത്. എന്ാല്  സാകങ്കതിഔ 

ഔാനുമതി നല്ൄന്തിനുള്ള സാമ്പത്തിഔ പരിധി പാലിക്കുഔയുടെ ം കവണം. എഞ്ചിനീയുംെര 
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സാമ്പത്തിഔ ഄധിഔാര പിരിധികപ്പുറമുള്ള ഄരങ്കല്  ടഔയുടെ െര എറികമറ്റാണ് 

സാകങ്കതിഔാനുമതിയ്ക്കായി ലഭിക്കുന്െതങ്കില്  ഄതിന് സാകങ്കതിഔാനുമതി നല്ഔാന്  

പാരില്ല. മുഔള്  തലത്തികലക് സാകങ്കതിഔാനുമതിയ്ക്കായി സമര്ക്പ്പിക്കുവാന്  നിര്ക്കേശം 

നല്ഔി തിരിെഔ നല്ഔണം. 

(4) സാമ്പത്തിഔ ഄധിഔാര പരിധിക് വികധയമായി ചുവെര വിവരിക്കുന്ട ര്ഔാരം 

സാകങ്കതിഔാനുമതി നല്ഔാവന്താണ്.  

ക്രമ 
നമ്പര്ക്  

കര്ാജക്ടുഔള്  സാകങ്കതിഔാനുമതി നല്കഔുണ് ഈകദയാഖസ്ഥര്ക്  
 

1  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔ െര  
കര്ാജക്ടുഔള്  

കലാക് പഞ്ചായത്ത് ഄസിറെ് എഔ് സിഔൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയര്ക്   

2 കലാക് പഞ്ചായത്തു 
ഔ െര കര്ാജ്ക്ടുഔള്   

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എഔ് സിഔൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്ക്  

3 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔ െര  
കര്ാജക്ടുഔള്  

 (1)  ഄസിറെ് എഔ് സിഔുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്ക്  നിര്ക്വഹണം 
നരത്താനുള്ള കര്ാജക്ടുഔള്ക് എഔ് സിഔുട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയുംെര സാകങ്കതിഔാനുമതിയാണ് അവശയം. 

(2)   എഔ് സിഔൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്ക്  നിര്ക്വഹണ 
ഈകദയാഖസ്ഥ നായ  കര്ാജക്ടുഔള്ക്  
സാകങ്കതിഔാനുമതി നല്കഔുണ്ത് സൂര്ുണ്ിംഖ് 
എഞ്ചിനീയറാണ്. (ഏത് സൂര്ുണ്ിംഖ് എഞ്ചിനീയര്ക്  
എന്് തകേശ സൃയം ഭരണ വൄപ്പ് ചീഫ് 
എഞ്ചിനീയര്ക്  നിശ്ചയിക്കുന്താണ് ) 

 

(5) സാകങ്കതിഔാനുമതി നല്ൄന്തിന് തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് എഞ്ചിനീയര്ക്മാരുെര 

ചുമതലഔ ം ഄധിഔാര പരിധിയുടെ ം  സംബന്ധമിചൃ നിബന്ധമനഔള്  ചുവെര വിവിരിക്കുന്  

ര്ഔാരമായിരിക്കുന്താണ്. 

(i) ബില്  തയ്യാറാക്കുഔ, സൂക്ഷ്മ പരികശാധന നരത്തുഔ (scrutiny) മുതലായ  കജാലിഔ മായി  

കനരിട്ട് ബന്ധമമുള്ള Drawing Branch –െല സാകങ്കതിഔ വിഭാഖം ജീവനകാെര    കര്ാജക്ട് 

നിര്ക്വഹണ ചുമതലയില്  നിന്് ഴിവാകകുണ്താണ്. 

(ii) എല്ലാ െപാടമരാമത്ത്  ര്വൃത്തിഔ കരയുടെ ം  എറികമറ്റ്  PRICE Software മുകകന 

തയ്യാറാകണം 

(iii) ഔരാുംഔാര്ക്  മുകകന നിര്ക്വഹണം  നരത്തുന് എല്ലാ കര്ാജക്ടുഔള്ക്കും  ആ- െരുണ്ര്ക്  

ബാധഔമാണ്. 

(iv) റിവവസ്ഡ് എറികമറ്റ് തയ്യാറാക്കുകമ്പാള്  െപാടമരാമത്ത് മാനൃല്  ര്ഔാരമുള്ള 

നിബന്ധമനഔള്  ഔര്ക്ശനമായുടെ ം  പാലികകുണ്താണ്. 

(v) ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജന്സിഔള്  മുകകന നിര്ക്മ്മാണ ര്വൃത്തിഔള്  നരപ്പിലാക്കുകമ്പാള്  

ധനവൄപ്പിെെ 30.07.2014-െല ജി.(പി)311/2014 ധന നമ്പര്ക്  ഈത്തരവിെല മാര്ക്ഖകരകഔള്  

നിശ്ചയമായുടെ ം ഄനുവര്ക്ത്തികകുണ്താണ്. അ ഈത്തരവിെെ ഄനുബന്ധമമായി 
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പുറെപ്പടുവിക്കുന് നിര്ക്കേശ്ളില്  ര്തിപാദിക്കുന്  ര്വൃത്തിഔള്  മാത്രകമ തകേശഭരണ 

സ്ഥാപന്ള്   ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജന്സിഔെള  ഏല്പ്പികാന്  പാടുള്ളൂ. 

(vi) രു നിര്ക്മ്മാണ ര്വൃത്തി നരപ്പാകിവരുകമ്പാള്  ചുവെര വിവരിക്കുന്  ഔാരയ്ളില്  

ഏെതങ്കിം  ം  രുണ്് സംഖതിഔള്  മുന്ട്ടി  ഔാണന്നുെവങ്കില്, അ നിര്ക്മ്മാണ 

ര്വൃത്തിക്  റിവവസ്ഡ് എറികമറ്റ് (Revised Estimate)  തയ്യാറാകകുണ്താണ്. 

(a)  റിജിനല്  കര്ാജക്ടില്  (Original Project) വിഭാവനം  െച സം ഏെതങ്കിം  ം  ര്വൃത്തിഔള്  

ഴിവാക്കുഔകയാ, ട്ടികചൃര്ക്ക്കുഔകയാ, മാറ്റം വരുത്തുഔകയാ െചകയ്യുണ്ി വരുന്  

സാഹചരയം. 

(b) ഄംഖീഔാരം ലഭിചൃ  റിജിനല്  നിര്ക്മ്മണ ര്വൃത്തിയുടെ െര രിപഔല്പനയില്  (Design) 

ഗരനപരമായ  വലിയ മാറ്റം  (Major Structural Changes) അവശയമാെണങ്കില് , 

(c) രു ര്വൃത്തിയുടെ െര െചലവ് സാകങ്കതിഔ ഄനുമതി ലഭിചൃ  ടഔയുടെ െര 5 ശതമാനത്തില്  

ഄധിഔം അഔാന്   സാധയതയുടെ െുണ്ങ്കില് . 

(vii) രു നിര്ക്മ്മാണ ര്വൃത്തി  നരപ്പിലാക്കുകമ്പാള്  മുഔളില്  വിവരിചൃ സാഹചരയ്ള്  

ര്തീക്ഷിക്കുഔയാെണങ്കില്  അ ര്വൃത്തിയുടെ െര  കഭദഖതി െച സം എറികമറ്റിന്  (Revised 

Estimate) ഔാലതാമസം രാെത  സാകങ്കതിഔാനുമതി  കതകരുണ്താണ്. ര്വൃത്തി 

പൂര്ക്ത്തിയായതിനുകശഷകമാ നിര്ക്വഹണത്തില്  വളെരകയെറ പുകരാഖതി 

ഈുണ്ായതിനുകശഷകമാ  (Advanced Stage of Compleation) സമര്ക്പ്പിക്കുന് റിവവസ്ഡ് 

എറികമറ്റിന് ഄനുമതി നല്ഔാന്  പാരില്ല. 

(viii) എറികമറ്റ്  വീണ്ടും ഔണകാക്കുഔ (Recast the  Estimate),  കഭദഖതി െചയ്യുഔ (Revised 

Estimate) എന്ിവയ്ക്ക് സാകങ്കതിഔാനുമതി നല്ൄവാന്  ഒകരാ തലത്തിെലയുടെ ം 

എഞ്ചിനീയര്ക്മാര്ക്ക് ഄനുവദിനീയമായ ഄധിഔാര പരിധി  ബാധമഔമാണ്. 

(ix)  തകേശസൃയം ഭരണ വഔപ്പിെല എഞ്ചിനീയര്ക്മാര്ക്ക് കറാഡ്, െഔട്ടിര നിര്ക്മ്മാണം, 

ആലക്ട്രിഫികകഷന്/ആലകക്ട്രാണിക്സ് എന്ീ  ര്വൃത്തിഔള്ക് സാകങ്കതിഔാനുമതി 

നല്ൄന്തിനുള്ള  ഄധിഔാര പരിധി  വയതയസ്തമാണ്. ഄതിെെ വിവര്ള്  ചുവെര 

നല്ൄന്നു.  

 

  
 

വിഭാഖം 

സാകങ്കതിഔാനുമതി നല്ൄന്തിനുള്ള  
ഄധിഔാര പരിധി (ലക്ഷം രിപ) 
കറാഡ്  
ര്വൃത്തിഔള്  

െഔട്ടിര 
നിര്ക്മ്മാണം 

ആലക്ട്രിഫികകഷന് / 
ആലകക്ട്രാണിക്സ് 
കജാലിഔള്  

(1) (2) (3) (4) 
(1) ഄസിറെ് എക്സിഔൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയര്ക്  

: 15.00 15.00 2.00 

(2) എക്സിഔൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്ക്  : 50.00 100.00 6.50 
(3) സൂര്ുണ്ിംഖ് എഞ്ചിനീയര്ക്  : 200.00 200.00 പരിധിയില്ല 
(4)ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്ക്  : പരിധിയില്ല പരിധിയില്ല പരിധിയില്ല 
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 (6)  കര്ാജക്ട് തയ്യാറാക്കുന് ഈകദയാഖസ്ഥനും നിര്ക്വഹണ ഄനുമതി/സാകങ്കതിഔാനുമതി നല്ൄന്  

ഈകദയാഖസ്ഥനും  കര തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലാണ് കജാലി  െചയ്യുന്ത്  എന്ത് 

സാകങ്കതിഔ  ഄനുമതി  നല്ൄന്തിന് തരസ്സമല്ല.   

8.6  കര്ാജക്ടുഔ െര ഄനുമതി നിരീക്ഷണവം കമാണിറ്ററിംനിം 

(1)  ഄനുമതിഔള്  നല്ൄന്തിനുള്ള ഔാലതാമസം ഴിവാക്കുന്തിനായി ഗ്രാമ-കലാക് 

പഞ്ചായത്തുഔള്ക്കു കവുണ്ി ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതി െചയര്ക്കപഴ് സണ്  ഄ്ധതയക്ഷനായുടെ ം 

ജില്ലാ ഔളക്ടര്ക്  െസക്രട്ടറിയായുടെ ം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസര്ക്  ഔണ്വീനറായുടെ ം പഞ്ചായത്ത് 

െഡപൂട്ടി ഡയറക്ടര്ക് , ഄസിറെ് െഡവലപ് െമെ് ഔമ്മീഷണര്ക്  (ജനറല്) എന്ിവര്ക്  

ഄംഖ് മായുടെ ള്ള രു നിരീക്ഷണ സമിതി ഒകരാ ജില്ലയിം  ം രിപീഔരികകുണ്താണ്.  

(2) നിരീക്ഷണ സമിതി തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്ക് നല്ഔിയ കര്ാജക്ട് ഄനുമതിഔള്  

കമാണിറ്റര്ക്  െചയ്യുന്തിനും പുകരാഖതി വിലയിരുത്തുന്തിനും അവശയാനുസരണം കയാഖം 

കചകരുണ്താണ്.  

(3) സമിതിയുടെ െര കയാഖ മിനിറ്റ് സ് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിക് സമര്ക്പ്പികകുണ്താണ്. 

(4) ജില്ലാപഞ്ചായത്തുഔ െര ഄനുമതിയുടെ മായി ബന്ധമെപ്പട്ട കമാണിട്ടറിംഖ് വികഔന്ദ്രീ 

െതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കഔാഒര്ക്ഡികനഷന്  ഔമ്മിറ്റി നിര്ക്വഹികകുണ്താണ്.  

ഗട്ടം 9: പ്ധതതി നിര്ക്വഹണം 

(1) പ്ധതതികരകയ്ക്ക് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി ഄംഖീഔാരവം കര്ാജക്ടുഔള്ക് െവറ്റിംഖ് 

ഒഫീസുംെര ഄംഖീഔാരവം സാകങ്കതിഔ കര്ാജക്ടുഔള്ക് സാകങ്കതിഔാനുമതിയുടെ ം  ലഭിചൄ 

ഔഴിഞ്ഞാല്  ഭരണ സമിതികയാഖം  കചര്ക് ന്് സാമ്പത്തിഔാനുമതി നല്ൄന്  (Financial 

Sanction) ര്കമയം പാസ്സാകി കര്ാജക്ടുഔള്  നിര്ക്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥര്ക്ക് 

വഔമാറാവന്താണ്. 

(2)  നിര്ക്വഹണാനുമതി/സാകങ്കതിഔാനുമതി ലഭിചൃ കര്ാജക്ടുഔ െര നിര്ക്വഹണം 

സംബന്ധമിചൃ ് നിര്ക്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥന്  വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പിെെ  സഹഔരണകത്താെര രു 

നിര്ക്വഹണ പരിപാരി  തയ്യാറാകണം 

(3) എല്ലാ കര്ാജക്ടുഔ കരയുടെ ം നിര്ക്വഹണ പരിപാരിഔള്   കക്രാഡീഔരിചൃ ്  യാഥാര്ക്ഥയ 

കബാധകത്താെരയുടെ ള്ള രു നിര്ക്വഹണ പ്ധതതി  തകേശഭരണ സ്ഥാപനതലത്തില്  

തയ്യാറാകണം. 

(4)  തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെെ പ്ധതതി നിര്ക്വഹണ പുകരാഖതി വിലയിരുത്തുന്തിനും  

കര്ാജക്ട് നിര്ക്വഹണം കമാണിട്ടര്ക്  െചയ്യുന്തിനും നിര്ക്വഹണ ഔലുണ്ര്ക്  ഄനുസരിചൄള്ള  

നിര്ക്വഹണ പ്ധതതി ഄവലംബമാകകുണ്താണ്. 
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(5)  ബന്ധമെപ്പട്ട റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔ െര  ശുപാര്ക്ശകയാെര തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെെ  

നിര്ക്വഹണ  പ്ധതതി ര്ഔാരം  കര്ാജക്ട് നിര്ക്വഹണം നരത്തുവാന്   ഭരണ സമിതി 

നിര്ക്കേശം നല്കഔുണ്ടം  നിര്ക്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥര്ക്   നിര്ക്കേശ്ള്  പാലിക്കുന്നുെുണ്ന്് 

ഈറപ്പുവരുത്തുഔയുടെ ം കവണം. 

 (6) നിര്ക്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥന്  കനരിട്ടല്ലാെത  നിര്ക്വഹണം നരത്തുന് മെറ്റല്ലാ നിര്ക്വഹണ 

രീതിഔളിം  ം നിര്ക്വഹണ ഏജന്സിയുടെ മായി/സ്ഥാപനവമായി/ഔരാുംഔാരനുമായി  

തകേശഭരണ സ്ഥാപനം  ഔരാറില്  ഏര്ക്െപ്പകരുണ്താണ്. 

(7) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളിെല  പട്ടിഔജാതി ഈപപ്ധതതി (എസ്.സി.എസ്.പി) പട്ടിഔവര്ക്ഖ 

ഈപപ്ധതതി (റ്റി.എസ്.പി) എന്ിവയിെല  ഭവന നിര്ക്മ്മാണം, വീര് പുനഃരു്ധതാരണം, ഭവന 

നിര്ക്മ്മാണത്തിന് സ്ഥലം വാ്ല് , ശുചിതൃ കര്ാജക്ടുഔള്  എന്ീ കര്ാജക്ടുഔ െര 

നിര്ക്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥന്  വികല്ലജ് എക്സ്റ്റന്ഷന്   ഒഫീസര്ക്  അയിരിക്കും. ഔാര്ക്ഷിഔ 

കമകലാ കര്ാജക്ടുഔള്  െഷി ഒഫീസുംം മൃഖസംരക്ഷണ കര്ാജക്ടുഔള്  െവറ്ററിനറി 

സര്ക്ജനും വിദയാഭയാസ കര്ാജക്ടുഔള്  െഹഡ്മാറുംം അകരാഖയ കര്ാജക്ടുഔള്  

കഡാക്ടര്ക്മാരും  നിര്ക്വഹണം നരത്തണം.  ആവ ഴിെഔയുടെ ള്ള എസ്.സി.എസ്.പി, 

റ്റി.എസ്.പി, വിഭാഖ്ളിെല മെറ്റല്ലാ കര്ാജക്ടുഔ കരയുടെ ം നിര്ക്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥന്  

അയി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഄസിറെ് െസക്രട്ടറി ടരരുന്താണ്. 

(8)  ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔളിെല നിര്ക്മ്മാണ കര്ാജക്ടുഔ െര എറികമറ്റ്  ടഔയുടെ െര  പരിധിക് 

വികധയമായി  ഄസിറെ് എഞ്ചിനീയര്ക് , ഄസിറെ് എഔ് സിഔൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്ക് , 

എഔ് സിഔൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്ക്  എന്ിവെര നിര്ക്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥരായി  നികയാഖി 

കാവന്താണ്  

(9) ചുമതലെപ്പട്ട നിര്ക്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥരുെര  ഄഭാവത്തില്   ബന്ധമെപ്പട്ട തകേശഭരണ 

സ്ഥാപന്ള്ക് നിര്ക്വഹണ ചുമതല െസക്രട്ടറികകാ മറ്റ് ഄനുകയാജയരായ 

ഈകദയാഖസ്ഥര്ക്കകാ തീരുമാനര്ഔാരം  ഏല്പ്പികാവന്താണ്. 

10 പരാതി പരിഹാര സംവിധാന്ള്  
10.1 കര്ാജക്ട് ഄംഖീഔാരവമായി ബന്ധമെപ്പട്ട പരാതിഔള്  

10.1.1 ജില്ലാതല ഄപ്പകലറ്റ് ഔമ്മിറ്റി 

(1)  ഗ്രാമ-കലാക് പഞ്ചായത്തുഔ െര കര്ാജക്ടുഔള്ക് െവറ്റിംഖ് ഒഫീസുംെര 

ഄംഖീഔാരം/സാകങ്കതിഔാനുമതി ലഭികാത്തതിെനൄറിചൃ ് പരാതിഔ െുണ്ങ്കില്  

ഄത്തരം പരാതിഔളില്  ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിക് തീര്ക്പ്പുഔല്പ്പിക്കുന്തിനായി 

ശുപാര്ക്ശ സമര്ക്പ്പികാന്  ജില്ലാതലത്തില്  രു ഄപ്പകലറ്റ് ഔമ്മിറ്റി രിപീഔരികകുണ് 

താണ്. 
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(2) ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി െചയര്ക്മാന്  ഔമ്മിറ്റിയുടെ െര  ഄ്ധതയക്ഷനും ജില്ലാ ഔളക്ടര്ക്  

ഔണ് വീനുംമായിരിക്കും. 

(3)  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസര്ക് , പഞ്ചായത്ത് െഡപൂട്ടി ഡയറക്ടര്ക് , ഗ്രാമവിഔസന 

ഄസിറെ് െഡവലപ് െമെ് ഔമ്മീഷണര്ക്  (ജനറല് ), പരാതിയുടെ ള്ള കര്ാജക്ടിെന ൄറിചൃ ്

വിദഖ് ക്ധതാപകദശം നല്ഔാന്  ചുമതലെപ്പട്ട വൄപ്പിെല/വൄപ്പുഔളിെല ജില്ലയിെല ഏറ്റവം 

ഈയര്ക് ന് ഈകദയാഖസ്ഥര്ക് , ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിയില്  സര്ക്കാര്ക്  നാമനിര്ക്കേശം  

െച സംിട്ടുള്ള െമമ്പര്ക്  എന്ിവരായിരിക്കും ജില്ലാതല ഔമ്മിറ്റിയിെല മറ്റ് ഄംഖ്ള് .  

(4) അവശയമുള്ളപക്ഷം മറ്റ് വിദഗ്ദ്ധകരയുടെ ം ബന്ധമെപ്പട്ട ഈകദയാഖസ്ഥകരയുടെ ം ഇ 

ഔമ്മിറ്റിയികലക് ക്ഷണികാവന്താണ്. 

(5) ഄപ്പീല്  പരാതി ലഭിചൃാല്  14 ദിവസത്തിനഔം ഇ ഔമ്മിറ്റി കയാഖം കചര്ക് ന്് 

പരാതിസംബന്ധമിചൃ ് ഔമ്മിറ്റിയുടെ െര ശുപാര്ക്ശ ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിക് 

സമര്ക്പ്പികകുണ്താണ്. 

(6) ഄപ്പകലറ്റ് ഔമ്മിറ്റിയുടെ െര ശുപാര്ക്ശ പരിഖണിചൄെഔാുണ്് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിക് 

പരാതിെയക്കുറിചൃ ്തീര്ക്പ്പു ഔല്പ്പികാവന്താണ്.  

(7) ഄപ്പീല്  ലഭിചൄ എന്ടെഔാു്ണ് മാര്ക്ഖനിര്ക്കേശ്ള്ക് വിരു്ധതമായ കര്ാജക്ടുഔള്ക് 

ഄപ്പകലറ്റ് ഔമ്മിറ്റി ഄനുമതി ശുപാര്ക്ശ നല്ഔാന്  പാരില്ല.  

(8)  ഄപ്പീല്  ഔമ്മിറ്റിയുടെ െര ശുപാര്ക്ശഔള്  പരിഖണിചൃ ് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി  ഈചിതമായ  
തീരുമാനം വഔെകാകള്ളുണ്താണ്. 

10.2 സംസ്ഥാനതല ഄപ്പകലറ്റ് ഔമ്മിറ്റി 

(1) കര്ാജക്ടുഔള്ക് ഄനുമതി ലഭിക്കുതിെനക്കുറിചൃ ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔ െര പരാതിഔള്  

പരികശാധിചൃ ് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിക് ശുപാര്ക്ശ നല്ൄന്തിനായി 

സംസ്ഥാനതല ഄപ്പകലറ്റ് ഔമ്മിറ്റി രിപീഔരികകുണ്താണ്. 

(2) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്ക് , ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണര്ക്  എന്ിവര്ക്  ഄംഖ്ളായുടെ ള്ള  

സംസ്ഥാനതല ഄപ്പകലറ്റ് ഔമ്മിറ്റിയുടെ െര  ഄ്ധതയക്ഷന്  തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് 

ര്ിന്സിപ്പല്  െസക്രട്ടറിയുടെ ം  ഔണ് വീനര്ക്   സംസ്ഥാന അസൂത്രണ  കബാര്ക്ഡ്  

വികഔന്ദ്രീെതാസൂത്രണ വിഭാഖം ചീഫും അയിരിക്കും.  സംസ്ഥാനതല ഄപ്പകലറ്റ് 

ഔമ്മിറ്റിയികലയ്ക്ക് ബന്ധമെപ്പട്ട  വിഔസന വൄപ്പ്  ഡയറക്ടകറയുടെ ം  ക്ഷണികകുണ്താണ്. 

(3) മാര്ക്ഗനിര്ക്കേശ്ള് ക് വിരു്ധതമായ രു കര്ാജക്ടിനും സംസ്ഥാനതല  ഄപ്പകലറ്റ് 

ഔമ്മിറ്റി ഄനുമതി ശുപാര്ക്ശ നല്ഔാന്  പാരില്ല.  

(4) കര്ാജക്ടിന് ഄംഖീഔാരം നല്ൄന് ഈകദയാഖസ്ഥകരാ ഄപ്പകലറ്റ് ഔമ്മിറ്റിഔകളാ ഈപാധിഔള്  

കരകെപ്പടുത്തിെകാുണ്് രു കര്ാജക്ടിന് ഄംഖീഔാരം നല്ൄവാകനാ ഄംഖീഔാര 

ശുപാര്ക്ശ നല്ൄവാകനാ പാരില്ല. 
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(5)  ന്നുഔില്  ഄംഖീഔരിക്കുഔ ഄെല്ലങ്കില്  നിരസിക്കുഔ എന്താണ് ഔമ്മിറ്റിഔ െര ചുമതല. 

നിരസിക്കുന് ഔാരയത്തില്  ഄതിനുള്ള ഔാരണ്ള്  കരകെപ്പടുകത്തുണ്ടം കര്ാജക്ടില്  

എെന്തല്ലാം മാറ്റ്ള്  വരുത്തിയാല്  ഄംഖീഔാര കയാഖയമാൄെമന്് സൂചിപ്പികകുണ്ട 

മാണ്.  

(6) രു തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെെ നിരസിചൃ കര്ാജക്ടിന് ഄപ്പീല്  ഔമ്മിറ്റിയുടെ െര 

ഄനുല ശുപാര്ക്ശയുടെ െുണ്ങ്കില്  മാത്രകമ ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി ഄനുമതി 

നല്ഔാപ്. 

10.3 ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി തീരുമാനത്തികമേലം  ള്ള പരാതിഔള്  

(1) ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി തീരുമാനത്തിനുകശഷം പ്ധതതി ഄംഖീഔാരവമായി ബന്ധമെപ്പട്ട 

പ്ധതതിയിെല ഏെതങ്കിം  ം കര്ാജക്ടുഔ െര ഄനുമതിയുടെ മായി ബന്ധമെപ്പകട്ടാ രു 

തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് പരാതിയുടെ െുണ്ങ്കില്  ഄര്ഔാരമുള്ള പരാതി 

തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ര്ിന്സിപ്പല്  െസക്രട്ടറി മുകകന വികഔന്ദ്രീെതാസൂത്രണ 

സംസ്ഥാനതല കഔാഒര്ക്ഡികനഷന്  ഔമ്മിറ്റിക് സമര്ക്പ്പികകുണ്താണ്.           

(2) നരപരി ക്രമ്ള്  പാലിചൃ ്ഄ്െനയുടെ ള്ള പരാതിഔളില്  കഔാഒര്ക്ഡികനഷന്  സമിതി 

തീര്ക്പ്പ് ഔല്പ്പിക്കുന്താണ്.  

(3) ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിയുടെ െര തീരുമാനത്തിന് കശഷമല്ലാെത പ്ധതതി/കര്ാജക്ട് 

ഄംഖീഔാരവമായി ബന്ധമെപ്പട്ട രു പരാതിയുടെ ം സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിെെ തീര്ക്പ്പിനായി 

സമര്ക്പ്പിക്കുവാന്  പാടുള്ളതല്ല. 

11   വിഭവ സമാഹരണവം വഔയിരുത്തം  ം സംബന്ധമിചൃ നിര്ക്കേശ്ള്  

11.1 െപാട നിര്ക്കേശ്ള്    

(1) ജനഔീയ സംഗരനാ സംവിധാന്ളായ പി.രി.എ-ഔള് , എചൃ.്എം.സി-ഔള്  പാരകശകര 

സമിതിഔള് , നീര്ക്ത്തര സമിതിഔള് , റസിഡെ് സ് ഄകസാസികയഷനുഔള് , മറ്റ് ജനഔീയ 

സംഗരനഔള്  മുതലായവയിലൂെര സമാഹരികാന്  ഔഴിയുടെ ന് വിഭവ സമാഹരണ 

സാ്ധതയതഔള്  പരമാവധി ര്കയാജനെപ്പടുത്തണം. 

(2) സാമൂഹയ ര്തിബ്ധതതയുടെ ള്ള കര്ാജക്ടുഔള്ക് കവുണ്ി വിവിധ സ്ഥാപന്ള്  ഫുണ്് 

വൄയിരുത്താുംുണ്്. (ഈദാ: Corporate Social Responsibility Fund -  CSR Fund)  അ വഔ 

ഫുണ്് തകേശഭരണ സ്ഥാപനം മുകകന െചലവഴികെപ്പടുന്തിന് കര്ാജക്ട് 

തയ്യാറാക്കുവാന്  പരിശ്രമികുണ്താണ്. 

(3)  തനത് ഫുണ്് പ്ധതതിയുടെ െര വിഭവകരാതസ്സായി വഔയിരുത്തണം. പ്ധതതിയില്  

ഈള്െപ്പടുത്താെത തനത് ഫുണ്് കര്ാജക്ടുഔള്  ഏെറ്റടുകാന്  പാരില്ല. എന്ാല്  

തനടഫുണ്ില്  നിന്് െപറ്റിവര്ക്ക്കുഔള്  ഈള്െപ്പെരയുടെ ള്ള ഄനിവാരയ െചലവഔള്  ഔഴിചൃ ്
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ബാകിയുടെ ള്ള ടഔയുടെ െര പരമാവധി 15 ശതമാനം പ്ധതതിയില്  ഈള്െപ്പടുത്താെത,  

െപാടമരാമത്ത് ര്വൃത്തിഔ െര നരത്തിപ്പ്ചട്ട്ള്  പാലിചൄെഔാുണ്് തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനത്തിെെ ഄരിയന്തിര സൃഭാവമുള്ള ര്വൃത്തിഔള്ക് വിനികയാഖികാവന്താണ്. 

(4) 1994-െല കഔരള പഞ്ചായത്തീരാജ് നിയമത്തികെയുടെ ം ബന്ധമെപ്പട്ട ചട്ട്ളികലയുടെ ം  

വയവസ്ഥഔള്  ര്ഔാരം തനത്/െപാട ഄവശയഫുണ്ില്   നിന്് നിര്ക്വഹികകുണ്തായ  

ഄനിവാരയ െചലവഔള്ക്കും ഄനുവദനീയമായ മറ്റ് െചലവഔള്ക്കും അവശയമായ ടഔ 

ബഡ്ജറ്റില്  മാറ്റി വചൃകശഷം മിചൃമുള്ള ടഔയാണ് തനത് ഫുണ്് എന്  കരാതസ്സായി  

പ്ധതതിയില്  ഈള്െപ്പടുകത്തുണ്ത്. 

 (5) 2016-17 വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതിയില്  വിനികയാഖിചൃ  തനത് ഫുണ്് ടഔയുടെ െര  15 

ശതമാനത്തില്  ഄധിഔരിചൃ ടഔ 2017-18 വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതിയില്  വഔയിരുത്തുന്നു 

െുണ്ങ്കില്  ഄത്രയുടെ ം ടഔ ലഭയമാകാന്  ഔഴിയുടെ ം എന്നുള്ളതിന് തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനത്തിെെ ഒഡിറ്റ് ചുമതലയുടെ ള്ള ജില്ലാ/കമകലാ/സംസ്ഥാന െപര്ക്കഫാര്ക്മന്സ് 

ഒഡിറ്റ് ഒഫീസറില്  നിന്നുള്ള സാക്ഷയപത്രം  മൂന്ട്ടി വാക്ുണ്താണ്. 

(6) വിഭവ കരാതസില്  തനത് ഫുണ്്  കരകെപ്പടുത്തി ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി ഄംഖീഔാരം 
കനരിയ  കര്ാജക്ടുഔളില്  യാെതാരു ഔാരണവശാം  ം  വിഭവ കരാതസ്സ് മാറ്റാന്  പാരില്ല. 
ഄര്ഔാരമുള്ള കര്ാജക്ട് കഭദഖതിഔള്  ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി ഄംഖീഔരിക്കുവാനും 
പാരില്ല. 

11.2  വിഭവ്ള്  ഔണകാകല്  

 (1)തനത് വരുമാനത്തിെല മിചൃവം ബാങ്ക് വായ്പയുടെ ം  ഄമിത ര്തീക്ഷയില്ലാെത 

യുടെ ക്തിസഹമായ രീതിയിലായിരികണം  ഔണകാകകുണ്ത്. 

(2) വിഭവ്ള്  വിനികയാഖിക്കുന്തില്  പരമാവധി ഔാരയക്ഷമതയുടെ ം  മിതവയയവം പാലികണം. 

ഫലര്ദമല്ലാത്തകതാ പാഴ് െചലവ് വരുത്തുന്കതാ അയ കര്ാജക്ടുഔള്  ഴിവാകണം. 

11.3 ഄനിവാരയ വഔയിരുത്തം  ഔള്  

വിഔസനഫുണ്ില്   നിന്നും നിര്ക്ബന്ധമമായുടെ ം  വിഹിതം നീകി വയ് കകുണ്തായ  ആന്ള്   

ചുവെര നല് ൄ ന്നു. 

(1) ഄങ്കണവാരി കപാഷഔാഹാര വിതരണം 

 ഄങ്കണവാരിഔളില്  വരുന് ൄട്ടിഔള്ക് പൂരഔകപാഷഔാഹാരം, രി.എചൃ.്അര്ക്.എസ്, 

ഔൗമാരകാരായ െപണ് ൄ ട്ടിഔള്ക് കപാഷഔാഹാരം, ഖര്ക്ഭിണിഔള് , മുലയൂട്ടുന് ഄമ്മമാര്ക് ,  

എന്ിവര്ക്ക്  കപാഷഔാഹാരം, സബല, സര്ക്കാര്ക്  തീരുമാനിക്കുന്  മറ്റ് കപാഷഔാഹാര 

വിതരണ പരിപാരി  എന്ിവയ് െകല്ലാം  രി രു കര്ാജക്ട്  മാത്രം തയ്യാറാകണം. 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളാണ് ടഔ വഔയിരുകത്തുണ്ത്. ഄകതാെരാപ്പം ജില്ലാ-കലാക്  

പഞ്ചായത്തുഔ െര  വിഹിതവം സംകയാജിപ്പികാവന്താണ്. 
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(2) ഄങ്കണവാരിഔളിെല  കപാഷഔാഹാര വിതരണത്തില്  നിണകഭാക്താകളാൄന്  പട്ടിഔജാതി  

സമുദായത്തിെല ൄട്ടിഔള്ക് വിതരണം െചയ്യുന് അഹാരത്തിെെ െചലവ്  

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിെെ  പട്ടിഔജാതി ഈപപ്ധതതി വിഹിതത്തില്  നിന്നും   പട്ടിഔ വര്ക്ഖ 

വിഭാഖത്തിെല ൄട്ടിഔള്ക്  ഭക്ഷണ വിതരണം നരത്തുന്തിനുള്ള െചലവ്  പട്ടിഔ വര്ക്ഖ 

ഈപപ്ധതതി വിഹിതത്തില്  നിന്നും   വഹികകുണ്താണ്. 

(3) എസ്.എസ്.എ, അര്ക്.എം.എസ്.എ കര്ാജക്ടുഔള്ക്  സര്ക്കാര്ക്  നിശ്ചയിക്കുന് വിഹിതം 

നല്ഔല് , ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്  വഔയിരുത്തുന് എസ്.എസ്.എ, അര്ക്.എം.എസ്.എ 

കര്ാജക്ടുഔ െര  വിഹിത്ളില്  പട്ടിഔജാതി, പട്ടിഔ വര്ക്ഖ വിദയാര്ക്ഥിഔള്ക്  കവുണ്ി  

െചലവഴിക്കുന് ടഔ  യഥാക്രമം  പട്ടിഔജാതി ഈപപ്ധതതി വിഹിതത്തില്  നിന്നും പട്ടിഔ വര്ക്ഖ 

ഈപപ്ധതതിവിഹിതത്തില്  നിന്നും വഹികാവന്താണ്. 

(4) പാലികയറ്റീവ് െഔയര്ക്  കര്ാജക്ടിനുള്ള വിഹിതം (ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്  മാത്രം) 

(5)  ഭിന്കശഷിയുടെ ള്ളവര്ക്ക്  സ് കകാളര്ക്ഷിപ്പും ബത്തയുടെ ം  

 (ഗ്രാമഞ്ചായത്തുഔ െര വിഹിതകത്താെരാപ്പം കലാക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔ െര  

വിഹിതവം സംകയാജിപ്പികാവന്താണ്.) 

(6) ര്ധാനമന്ത്രി അവാസ് കയാജനയ്ക്ക് (പി.എം.എ.വവ) ഄധിഔ വിഹിതം.  ഗ്രാമ, കലാക്, ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തുഔള്  യഥാക്രമം 25:40:35 ഄനുപാതത്തില്  ടഔ വഔയിരുത്തണം 

(7)  അശ്രയ കര്ാജക്ട് വിഹിതം (ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്  മാത്രം)  

(8) ആന്ഫര്ക്കമഷന്  കഔരള മിഷന് സര്ക്കാര്ക്  നിശ്ചയിക്കുന് ടഔ 

11.4 വിഭവ് െര  കമകലാ വിഭജനം  നിശ്ചയികല്  

(1) െപാട വിഭാഖം, പട്ടിഔജാതി ഈപപ്ധതതി, പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഈപപ്ധതതി  എന്ീ വിഭവ്ള്   

ഈത്പാദനം, കസവനം, പശ്ചാത്തലം മുതലായ കമകലഔള്ക് വിഭജിചൃ ് വഔയിരുത്തു 

ന്തിന്  ചുവെര വിവരിക്കുന് നിബന്ധമനഔള്   പാലികണം. 

 (2) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔ ം കലാക് പഞ്ചായത്തുഔ ം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔ ം െപാടവിഭാഖം 

വിഔസനഫുണ്ിെെ ഏറ്റവം ൄറഞ്ഞത് 30 ശതമാനെമങ്കിം  ം  ഈത്പാദന കമകലയ്ക്ക് 

വഔയിരുത്തണം. 

(3) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔ ം കലാക് പഞ്ചായത്തുഔ ം  ജില്ലാ  പഞ്ചായത്തുഔ ം െപാട വിഭാഖം 

വിഔസന ഫുണ്ിെെ ഏറ്റവം ൄറഞ്ഞത് 10 ശതമാനെമങ്കിം  ം  മാലിനയ 

സംസ് കരണത്തിന് ര്ാധാനയം െഔാടുത്തുെഔാുണ്് ഹരിത കഔരളം മിഷന്   

കര്ാജക്ടുഔള്ക്  വഔയിരുത്തണം.  
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(4)  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്   െപാടവിഭാഖം  വിഔസനഫുണ്ിെെ  30 ശതമാനത്തില്  ഄധിഔം 

ടഔ പശ്ചാത്തല കമകലയ്ക്ക്  വഔയിരുത്തുവാന്  പാരില്ല. 

(5)  കലാക് പഞ്ചായത്തുഔള്  െപാടവിഭാഖം  വിഔസനഫുണ്ിെെ  25 ശതമാനത്തില്  

ഄധിഔം  ടഔ പശ്ചാത്തല കമകലയ്ക്ക് വഔയിരുത്തുവാന്  പാരില്ല. 

(6) ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്  െപാട വിഭാഖം വിഔസന ഫുണ്ിെെ 40 ശതമാനത്തില്  ഄധിഔം 

ടഔ  പശ്ചാത്തല കമകലയ്ക്ക് വഔയിരുത്തുവാന്  പാരില്ല 

(7)  ഗ്രാമ-കലാക്-ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്  പട്ടിഔജാതി ഈപപ്ധതതി (എസ്.സി.എസ്.പി) 

വിഹിതത്തിെെ 30 ശതമാനത്തില്   ഄധിഔം പശ്ചാത്തല കമകലയ്ക്ക് വഔയിരുത്തുവാന്  

പാരില്ല. 

(8) ഗ്രാമ-കലാക്-ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്  പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഈപപ്ധതതി (റ്റി.എസ്.പി) 

വിഹിതത്തിെെ  30 ശതമാനത്തില്   ഄധിഔം പശ്ചാത്തല കമകലയക്  വഔയിരുത്താന്  

പാരില്ല. 

(9) ഗ്രാമ-കലാക് ജില്ലാപഞ്ചായത്തുഔള്  െപാടവിഭാഖം വിഔസനഫുണ്്, എസ്.സി.എസ്.പി,  

റ്റി.എസ്.പി  എന്ിവ ട്ടിയ ടഔയുടെ െര ൄറഞ്ഞത്  10 ശതമാനം  വനിതാ ഗരഔ 

പ്ധതതിക്  വഔയിരുത്തണം.   

(10) ഗ്രാമ-കലാക്-ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്  െപാട വിഭാഖം  വിഔസനഫുണ്്, 

എസ്.സി.എസ്.പി, റ്റി.എസ്.പി  എന്ിവ ട്ടിയ ടഔയുടെ െര 5 ശതമാനം ൄട്ടിഔള് , 

ഭിന്കശഷിയുടെ ള്ളവര്ക് , ഭിന്ലിംഖ വിഭാഖം എന്ിവരുെര വിഔസനത്തിനും ൄറഞ്ഞത് 5 

ശതമാനം വകയാജന് െര കക്ഷമത്തിനും പാലികയറ്റീവ് െഔയര്ക്   ര്ഔാരമുള്ള 

പരിചരണത്തിനും വഔയിരുത്തണം. 

12 വിഔസന കമകലഔള്ക്കുള്ള നിര്ക്കേശ്ള് , നിബന്ധമനഔള്  

വിവിധ വിഔസന കമകലഔള്ക്കുള്ള ര്കതയഔ നിര്ക്കേശ്ള്  ചുവെര നല്ൄന്നു ഄവ 

ഔഴിയുടെ ന്ിരകത്താളം പാലിചൄെഔാുണ്ായിരികണം ഒകരാ വിഔസന കമകലയികലയുടെ ം  

കര്ാജക്ടുഔള്  തയ്യാറാകകുണ്ത്. 

12.1  ഔാര്ക്ഷിഔ കമകല 

(1)  ഔാര്ക്ഷിഔ കമകലയിെല  ആരെപരം  ഔള്   ഹരിത കഔരളം  മിഷെെ  ര്വര്ക്ത്തന് മായി 

സംകയാജിപ്പിചൃ ്അസൂത്രണം െചയ്യണം. 

(2) മണ്, ജലസംരക്ഷണം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം,  നീര്ക്ത്തര പരിപാലനം, വനവത്കരണം 

എന്ിവയുടെ മായി ബന്ധമെപ്പട്ട കര്ാജക്ടുഔള്  കര്ാത്സ്ാഹിപ്പികണം. 
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(3) ഔാര്ക്ഷിഔ ഄനുബന്ധമ കമകലയിെല കര്ാജക്ടുഔള്ക് സംകയാജിത നീര്ക്ത്തര പരിപാലന 

സമീപനം ഈുണ്ായിരികണം 

(4)  ഭക്ഷയവിളഔ െര വിളവിസ്തൃതിയുടെ ം ഈത്പാദനക്ഷമതയുടെ ം വര്ക്്ധതിപ്പിക്കുവാന്  ഄനുകയാജയ 

മായ കര്ാജക്ടുഔള്ക് ര്ാധാനയം നല്ഔണം. 

(5)  വജവെഷിയുടെ ം വജവവള് കരയുടെ ം വജവഔീരനാശിനിഔ കരയുടെ ം ഈത്പാദനവം 

ഈപകയാഖവം കര്ാത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന് കര്ാജക്ടുഔള്ക് പരിഖണന നല്ഔണം 

(6) െനല്ലുത്പാദനം വര്ക്്ധതിപ്പിക്കുന്തിന് െനല്െഷിക് ലിെചൃലവ് സബ് സിഡി നല്ഔാവന് 

താണ്. 2 െഹക്ടര്ക്  വെര െനല്െഷിയുടെ ള്ള എല്ലാ ഔര്ക്ഷഔരും സബ് സിഡിക് 

ഄര്ക്ഹരാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്  നരപ്പാക്കുന് ഇ കര്ാജക്ടിെെ െചലവില്  50 

ശതമാനം  കലാക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി നല്ഔാവന്താണ്. 

(7) ഔാര്ക്ഷിഔ വിളഔ െര മൂലയ വര്ക്്ധതിത ഈത്പ്പന്്ള്  കര്ാത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന് കര്ാജക്ടുഔള്  

ഗ്രാമ-കലാക് – ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്ക്  ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

(8)  പഴം, പചൃകറി എന്ിവയുടെ െര വിപണനത്തിന്  പരമ്പരാഖത ചന്തഔള് , നാരന്  ചന്തഔള് ,  

മറ്റ്  വിപണന സംവിധാന്ള്  എന്ിവയുടെ െര ര്വര്ക്ത്തനം ഉര്ക്ജിതമാകണം. 

(9) പഴം, പചൃകറി ഈത്പാദന ഔൗണ്സില്  (VFPCK), കഹാര്ക്ട്ടിഔള്ചൃര്ക്  കഔാര്ക്പ്പകറഷന്  

(HORTICORP) മുതലായ ഏജന്സിഔള്  അരംഭിക്കുന് ഔാര്ക്ഷിഔ വിഭവ സംഭരണ 

വിപണന കഔന്ദ്ര്ള്ക്  ഄരിസ്ഥാന സൗഔരയ്ള്  ര്ദാനം െചയ്യുന് കര്ാജക്ടുഔള്  

കലാക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്ക്  ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

(10)  ഔാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതിഔള്  മഹാത്മാഖാന്ധമി കദശീയ ഗ്രാമീണ െതാഴിം  റപ്പു പ്ധതതിയുടെ മായി   

പരമാവധി സംകയാജിപ്പിചൃ ്നരപ്പിലാക്കുന്തിനുള്ള സാ്ധതയത ഈപകയാഖെപ്പടുത്തണം. 

(11) ൄട്ടനാരന്  പാരകശകര്ള്  (ഄപ്പര്ക്  ൄട്ടനാര് കമകലയുടെ ള്െപ്പെര), കഔാള്  നില്ള് , 

െപാകാളിപ്പാര്ള്  എന്ിവയുടെ െര പാര്ക്ശൃഭിത്തി നിര്ക്മ്മാണം മാത്രകമ ഈത്പാദന 

കമകലയില്  ഈള്െപ്പടുത്താപ്. മെറ്റല്ലാ പാര്ക്ശൃഭിത്തി കര്ാജക്ടുഔ െര  നിര്ക്മ്മാണവം 

പശ്ചാത്തല കമകലയില്  വഔയിരുത്തണം. 

(12) രു നിശ്ചിത ഔാലാവധിക്കുള്ളില്  ഔാര്ക്ഷികഔാത്പ്പന്് െര ഔാരയത്തില്  സൃയം 

പരയാപ്തമാത വഔവരികാന്   ഔഴിയുടെ െമന് ലക്ഷയകത്താെരയായിരികണം കര്ാജക്ടുഔള്  

അവിഷ് കരികകുണ്ത്. 

(13) തരിശുഭൂമിയില്  െഷി കര്ാത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്തിനും െഷി െചയ്യാെത ഴിഞ്ഞു ഔിരക്കുന് 

ഭൂമിയില്  െഷിയിറക്കുന്തിനും ത്രിതല പഞ്ചായത്തുഔള്  പരമാവധി ശ്ര്ധത നല്ഔണം 
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(14) സൃഔാരയ ഭൂമിയിം  ം െപാട സ്ഥല്ളിം  ം ഫല വൃക്ഷ്ള്  വചൄ  പിരിപ്പിക്കുന്ത്  

കര്ാത്സ്ാഹിപ്പിക്കുഔവാന്  വൃക്ഷവതഔള്  ഈത്പാദിപ്പിചൃ ്  വിതരണം െചയ്യുന്തിനും 

വതഔള്  നട്ടു വളര്ക്ത്തുന്തിനും  ഄനുകയാജയമായ  ര്വര്ക്ത്തന്ള്  മഹാത്മാഖാന്ധമി  

കദശീയ ഗ്രാമീണ െതാഴിം  റപ്പു പ്ധതതിയില്  ഏെറ്റടുകകുണ്താണ്. 

(15) െതാരിഔളിം  ം  െപാട സ്ഥല്ളിം  ം മഴെവള്ളം ഭൂമിയികലയ്ക്ക്  ഔിനിഞ്ഞിറങ്ങുന്തിന് 

മഴക്കുഴിഔ ം സമാനമായ നിര്ക്മ്മിതിഔ ം രുക്കുന്തിന് െതാഴിം  റപ്പുപ്ധതതി  

ര്കയാജനെപ്പടുത്തണം. 

(16)ഒകരാ കദശത്തികെയുടെ ം ഭൂപരിസ്ഥിതിയനുസരിചൃ ്  വയതയസ്ത ഈപാധിഔളിലൂെര  മഴെവള്ളം 

ഫലര്ദമായി  സംഭരിക്കുന് കര്ാജക്ടുഔള്  കര്ാത്സ്ാഹിപ്പികണം. 

(17) സംഗെഷിക്  ്പുകപ്പുഔള്  സംഗരിപ്പിചൃ ്  സ്ഥലം പാട്ടത്തിെനടുത്ത്  ഭൂമി  രുകി  ജല 

ലഭയത ഈറപ്പാക്കുന്തിനുള്ള ര്വര്ക്ത്തന്ള്  കര്ാത്സ്ാഹിപ്പികണം. 

(18) ഔര്ക്ഷഔരുെര  ട്ടായ്മഔള്  : രജിറര്ക്  െച സം് ര്വര്ക്ത്തിക്കുന് ഔര്ക്ഷഔ ട്ടായ്മഔള്  മുകകന 

ഈത്പന് സംഭരണം,  ര്ാഥമിഔ സംസ്ക്കരണം, വിപണനം ടര്ിയ ര്വര്ക്ത്തന്ള്  

ഏെറ്റടുകല് . 

(19) ഒകരാ വിളഔള്കാകയാ, പചൃകറി വിളഔള്ക് എല്ലാത്തിനുമാകയാ രജിറര്ക്  െചയ്തു 

ര്വര്ക്ത്തിക്കുന് ഔാര്ക്ഷിഔ ഈപാദന ഔമ്പനിഔള്  ( Farmer Producer Companies)  മുകകന 

ഈത്പന്  വവവി്ധതയവല്കരണ, സംസ്ക്കരണ, വിപണന, ഔയറ്റമതി ര്വര്ക്ത്തന്ള്  

ഏെറ്റടുകല്  

12.2  മൃഖസംരക്ഷണം, ക്ഷീര വിഔസനം 

(1) പാല് , മുട്ട മാംസം എന്ിവയുടെ െര ഈത്പാദനത്തില്   സൃയം പരയാപ്തമാത കനടുഔെയന് 

തായിരികണം കര്ാജക്ടുഔ െര  ലക്ഷയം. 

(2) മുകയെതാഴിലാകയാ ഈപെതാഴിലാകയാ മൃഖസംരക്ഷണ കമകലയില്   ര്വര്ക്ത്തിക്കുന്വെര 

ഔെുണ്ത്തി  കര്ാത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന് കര്ാജക്ടുഔള്  വിഭാവനം െചയ്യണം 

(3) ഔാലിെത്താഴത്ത് നിര്ക്മ്മാണം, കഔാഴിക്കൂര് നിര്ക്മ്മാണം മുതലായവ െതാഴിം  റപ്പു 

പ്ധതതിയില്  മാത്രകമ  പാടുള്ളൂ. ആവയുടെ െര നിര്ക്മ്മാണത്തിന്  വിഔസനഫുണ്് 

വഔയിരുത്താന്  പാരില്ല. 

(4) വായ്പാബന്ധമിത കര്ാജക്ടുഔളില്  ബാക് എന്ഡഡ് സബ് സിഡി നല്ൄന് രീതി  

ഄവലംബികണം. 

(5) മൃഖസംരക്ഷണ വൄപ്പിെെ ര്കതയഔ ഔന്നുൄട്ടി പരിപാലന പരിപാരിക് (Special Live Stock 

Breeding Programme) അവശയമായ വിഹിതം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുഔള്ക് 

വഔയിരുത്താവന്താണ്. 
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 (6) ക്ഷീര വിഔസന സംഗ്ള്  മുകകന ക്ഷീര ഔര്ക്ഷഔരില്  നിന്് പാല്  

സംഭരിക്കുന്തിനുള്ള ര്വര്ക്ത്തന് ം ക്ഷീര സംഗ്ള്ക് ധനസഹായം നല്ൄന് 

കര്ാജക്ടുഔ ം  ഗ്രാമ-കലാക്- ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്  സംയുടെ ക്ത കര്ാജക്ടായി  

രിപീഔരികകുണ്ടം  നിര്ക്വഹണം  ബന്ധമെപ്പട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിെന  

ഏല്പ്പികകുണ്ടമാണ്. 

12.3 െചുംഔിര ജലകസചനം 

(1) ജലകസചന കര്ാജക്ടുഔള് െകാപ്പം െഷി ഒഫീസുംെര പകല്  നിന്നുള്ള  അയെകട്ട് 

സര്ക് ട്ടിഫികറ്റ് നിര്ക്ബന്ധമമായുടെ ം വകയ്ക്കുണ്താണ്. 

 (2) ൄടുംബശ്രീ- സംഗെഷി ്പുകപ്പുഔള്  മുകകന ബാങ്ക് വായ്പ ബന്ധമെപ്പടുത്തിയുടെ ള്ള  ഈത്പാദന 

കര്ാജക്ടുഔള്ക് രിപം നല്ഔാവന്താണ്. ആത്തരം ്പുകപ്പുഔള്ക്  വിത്ത്, വജവവളം 

എന്ിവ നല്ഔാനും  വിപണന  സൗഔരയം രുക്കുന്തിനും  കര്ാജക്ടുഔള്  

ഈള്െപ്പടുത്താവന്താണ്. 

(3) ജലകസചന കര്ാജക്ടുഔ െര  ടരര്ക്നരത്തിപ്പും  സംരക്ഷണവം പരിപാലനവം  പാരകശകര 

സമിതി/ ഔര്ക്ഷഔ ട്ടായ്മ/നിണകഭാൃ തെസമിതി എന്ിവയുടെ െര  ചുമതലയായി കര്ാജക്ടില്  

വയവസ്ഥ  െചയ്യണം. 

(4) മണ്,  ജലസംരക്ഷണ ര്വൃത്തിഔള് , പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ര്വൃത്തിഔള്  , 

വനവല്കരണ ര്വൃത്തിഔള്  എന്ിവ മഹാത്മാഖാന്ധമി  കദശീയ ഗ്രാമീണ െതാഴിം  റപ്പു 

പ്ധതതിയില്  ഈള്െപ്പടുത്തി നിര്ക്വഹണം നരത്തണം. 

12.4 മത്സ്യബന്ധമനം 

(1) മത്സ്യ സമ്പത്തിെെ സുസ്ഥിര പരികപാഷണവം  പരമ്പാരാഖത മത്സ്യ 

െതാഴിലാളിഔ െര  ഈപജീവനവം  നിലനില്പ്പും ഈറപ്പുവരുത്തുഔയായിരികണം മത്സ്യ 

കമകലാ വിഔസനത്തിെല മുകയ പരിഖണന. 

(2) മത്സ്യകമകലയില്  െതാഴിം  റപ്പ് പ്ധതതിര്ഔാരം  െചയ്യാന്  ഔഴിയാത്ത 

ര്വര്ക്ത്തന്ളാണ് തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്   ഏെറ്റടുകകുണ്ത്. 

(3) മത്സ്യകമകല ഈള്െപ്പടുന് തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ളില്  പരമ്പരാഖത മത്സ്യ 

െതാഴിലാളിഔള്ക് അശ്രയ മാതൃഔയില്  കര്ാജക്ടുഔള്   അവിഷ് കരികാവന് 

താണ്. 

12.5 െചുംഔിര വയവസായ് ം പരിശീലനവം 

12.5.1 െചുംഔിര വയവസായ്ള്  

(1)  ഔാര്ക്ഷിഔവിഔസനം, മൃഖ സംരക്ഷണം, ക്ഷീര വിഔസനം, മത്സ്യവിഔസനം എന്ീ 

കമകലഔളിെല ഈത്പന്്ള്   മൂലയവര്ക്്ധതിതമായി  രിപാന്തരെപ്പടുത്തി  ഄവയുടെ െര 
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വിപണനം കര്ാത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്  െചുംഔിര വയവസായ സംരംഭ്ള്  

കര്ാത്സ്ാഹിപ്പികണം. 

(2)  സംരംഭഔതൃ വിഔസനത്തില്  വനപുണി വിഔസനം  കര്ാത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്  കര്ാജക്ടുഔള്  

അവിഷ് കരികണം 

(3)  പരമ്പരാഖത വയവസായ്ള്  നവീന ശാസ്ത്ര സാകങ്കതിഔ ഈപാധിഔള്  ഈപകയാഖിചൃ ്

അധൂനിഔവല്കരിക്കുന് െചുംഔിര വയവസായ യൂണിറ്റഔള്  കര്ാത്സ്ാഹിപ്പികണം. 

(4) ൄടുംബശ്രീയുടെ െര സംരംഭ വിഔസനം/വനപുണയ വിഔസനം എന്ീ പരിപാരിഔ മായി  

സംകയാജിപ്പിചൃ ് സംരംഭഔ കര്ാജക്ടുഔള്ക്  രിപം നല്ഔാവന്താണ്. 

(5) പരിസ്ഥിതിക് ഄനുകയാജയവം  ലളിതമായ  വവദഗ്ദ്ധയ ര്കയാഖത്താല്  

ര്വര്ക്ത്തിപ്പിക്കുവാന്  സാധയതയുടെ ള്ളടമായ  യന്ത്രവല്കരണം കര്ാത്സ്ാഹിപ്പി 

കാവന്താണ്. 

12.5.2 സൂക്ഷ്മ സംരംഭ്ള്  

(1)  ര്വാസിഔ െര പുനരധിവാസത്തിന് കനാര്ക്ക വൄപ്പുഔളരകമുള്ള സര്ക്കാര്ക്, 

ഄര്ക്്ധതസര്ക്കാര്ക്  ഏജന്സിഔ മായി സഹഔരികചൃാ,  സൃന്തം നിലയികലാ  തകേശഭരണ 

സ്ഥാപന്ള്ക് പ്ധതതിഔള്  അവിഷ്ക്കരികാവന്താണ്. ഄത്തരം കര്ാജക്ടുഔള്ക് 

റികവാള്വിംഖ് ഫുണ്് നല്ൄന്തിനും വായ്പാ പ്ധതതിഔളിെല പലിശയ്ക്ക് ആളവ് 

നല്ൄന്തിനുമുള്ള വയവസ്ഥഔള്  സബ്സിഡി ഈത്തരവില്  കചര്ക്ത്തിട്ടുുണ്്. 

(2) ര്ാകദശിഔ വിഭവസമ്പത്ത്  ഫലര്ദമായി  വിനികയാഖിക്കുന്തിനും െതാഴിലില്ലായ്മ 

പരിഹരിക്കുന്തിനും ഈത്പാദന യൂണിറ്റഔ ം  സൂക്ഷ്മ സംരംഭ് ം കര്ാത്സ്ാഹിപ്പികണം. 

(3) എല്ലാ െതാഴില്  സംരംഭഔ കര്ാജക്ടുഔ ം  വായ്പാബന്ധമിത  കര്ാജക്ടുഔളായി 

അവിഷ് കരികകുണ്താണ്. 

(4) െതാഴില്  സംരംഭ്ളില്  മുന്പിന്  ബന്ധമ്ള്  ഈറപ്പുവരുത്തണം. 

(5) സംരംഭഔ വിഔസനത്തിന്  ൄടുംബശ്രീ പരിപാരിഔ മായി  ബന്ധമിപ്പിചൃ ്  കര്ാജക്ടുഔള്  

അവിഷ്ക്കരികകുണ്താണ്. 

12.5.3 െതാഴില്  പരിശീലന്ള്  

(1) െതാഴില്  സംരംഭഔ ്പുകപ്പുഔളിെല 18-നും 50-നും മക്ധതയ ര്ായമുള്ള ബി.പി.എല്  

വിഭാഖത്തില്െപ്പട്ട ഄംഖ്ള്ക് ഄവര്ക്  ഏര്ക്െപ്പട്ടിട്ടുള്ള െതാഴില്  കമകലയില്   

പരിശീലനം നല്ഔാവന്താണ്. 

(2) പരിശീലനം കനരാന്   താല്പരയമുള്ളവര്ക്  ര്ായം, വിദയാഭയാസ കയാഖയത, പരിശീലനം 

അവശയമുള്ള കമകല എന്ിവ വയക്തമാകി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  കപര്  രജിറര്ക്  
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െചകയ്യുണ്ടം  ഄടര്ഔാരം  ഗ്രാമ- കലാക്പഞ്ചായത്തുഔള്   പരിശീലന പരിപാരിഔള്  

അസൂത്രണം െചകയ്യുണ്ടമാണ്. 

(3) കഔന്ദ്ര- സംസ്ഥാന വിഔസന വൄപ്പുഔകളാ ഄവയുടെ െര നിയന്ത്രണത്തില്  ര്വര്ക്ത്തിക്കുന് 

സ്ഥാപന്കളാ മുകകന മാത്രകമ തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്  നിര്ക്കേശിക്കുന് െതാഴില്  

പരിശീലനം നരത്തുവാന്  പാടുള്ളൂ. 

(4) പരിശീലന െചലവിെെ 10 ശതമാനം ടഔ പരിശീലനാര്ക്ഥിയുടെ െര വിഹിതമായി 

കര്ാജക്ടില്  വയവസ്ഥ െചയ്യണം. 

(5)പരിശീലനാര്ക്ഥിഔള്ക് യാത്രാ ബത്തയ് കകാ വറപ്പെികനാ ഄര്ക്ഹത 

ഈുണ്ായിരിക്കുന്തല്ല. 

(6) വനപുണയ കപാഷണ കര്ാജക്ടുഔള്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്ക് ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

12.6 പാര്ക്പ്പിരം 

 (1) ഗ്രാമ, കലാക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്   പി.എം.എ.വവ പ്ധതതി ര്ഔാരമുള്ള  വീടുഔള്ക്   

കവുണ്ിവരുന്  ഄധിഔടഔയുടെ െര  യഥാക്രമം  25:40:35 ഄനുപാത  ര്ഔാരം 

വഔയിരുത്തുന്  രീതിയില്   കര്ാജക്ടുഔള്  തയ്യാറാകണം. 

(2) തകേശഭരണ സ്ഥാപന് െര  ഭവന നിര്ക്മ്മാണ കര്ാജക്ടുഔള്  സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്ക്  

അവിഷ് കരിചൃിട്ടുള്ള 'സമ്പൂര്ക്ണ സുരക്ഷാ പാര്ക്പ്പിര പ്ധതതി' (വലഫ് )-യുടെ െര മാര്ക്ഖകരക 

പാലിചൄകവണം  തയ്യാറാകകുണ്ത്. 

(3) എല്ലാവര്ക്ക്കും സുരക്ഷിതമായ ഭവനം എന്താണ് വലഫ് മിഷെെ ലക്ഷയം. അ ലക്ഷയം 

കനടുന്തിന് തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്  പാര്ക്പ്പിര കമകലയില്  ഏെറ്റടുകകുണ്തായ 

ചുമതലഔള്  ചുവെര വിവരിക്കുന്നു.  

(i)  ഭൂരഹിതര്ക്ക് സ്ഥലം വാ്ി ഭവന സമുചൃയം  നിര്ക്മ്മിചൄ നല്ൄന്  കര്ാജക്ടുഔള്  

ഗ്രാമ - കലാക് –  ജില്ലാ  പഞ്ചായത്തുഔള്ക്  ഏെറ്റടുകാവന്താണ് . 

(ii) ജനഔീയാസൂത്രണം മുതല്  വിവിധ പ്ധതതിഔളിലായി  ഭവന നിര്ക്മ്മാണത്തിന്  

ഄനുവാദം നല്ഔിയിട്ടുെുണ്ങ്കിം  ം ഭവന നിര്ക്മ്മാണം പൂര്ക്ത്തീഔരിചൃിട്ടില്ലാത്ത  

നിണകഭാക്താകള്ക് വീര് പൂര്ക്ത്തിയാക്കുന്തിന് ധനസഹായം നല്ഔാവന്താണ്. 

(iii) ഄര്ഔാരം ഭവന നിര്ക്മ്മാണം പൂര്ക്ത്തിയാക്കുന്തിന് ധന സഹായം  ഄനുവദിക്കു 

കമ്പാള്  കബസ് െമെ്, റൂഫ് െലവല്, ലിെല്  െലവല്   എന്ി്െന  ഒകരാ 

ഗട്ട്ളിം  ം ഄവകശഷിക്കുന് പണിഔ െര ഄവസ്ഥ പരിഖണിചൃ ് അനുപാതിഔ 

മായാണ് ടഔ ഔണകാകകുണ്ത്. 
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12.7 ൄരിെവള്ള വിതരണം 

(1)  ജല വിഭവ സംരക്ഷണ ര്വര്ക്ത്തന്ള്  ഹരിതകഔരളം മിഷെെ ര്വര്ക്ത്തന് മായി  

സംകയാജിപ്പിചൄെഔാണ്ടുള്ള  കര്ാജക്ടുഔളാണ്  രിപീഔരികകുണ്ത്. 

(2) എല്ലാവര്ക്ക്കും എന്നും ൄരിെവള്ളം എന്തായിരികണം തകേശഭരണ സ്ഥാപന് െര 

ലക്ഷയം. 

(3) ജലവിതരണ ര്വര്ക്ത്തന്കളകാള്  ജല സംരക്ഷണ ര്വര്ക്ത്തന്ള്കായിരികണം 

മുന്ഖണന നല്കഔുണ്ത്. 

(4) ജലലഭയത ഈറപ്പുവരുത്തി വിദഗ്ദ്ധെരെകാുണ്് സാക്ഷയെപ്പടുത്തി ജല കരാതസ്സ് തീരുമാ 

നിചൃതിനുകശഷം  മാത്രകമ ൄരിെവള്ള കര്ാജക്ടുഔള്  തയ്യാറാക്കുവാന്  പാടുള്ളൂ 

(5)എല്ലാ ൄരിെവള്ള കര്ാജക്ടുഔള്ക്കും പരാമാവധി നിണകഭാൃ തെ വിഹിതം  സമാഹരികാനുള്ള  

വയവസ്ഥ കര്ാജക്ടില്  ഈള്െപ്പടുത്തണം. 

(6) പൂര്ക്ത്തിയാക്കുന് ൄരിെവള്ള കര്ാജക്ടുഔ െര ടരര്ക്നരത്തിപ്പും സംരക്ഷണവം നിണകഭാൃ തെ 

സമിതിഔ െര ചുമതലയാണ് എന്നും കര്ാജക്ടില്  വയവസ്ഥ ഈുണ്ായിരികണം. അവര്ക്ത്തന 

െചലവഔളിെല പട്ടിഔജാതി നിണകഭാക്താക െര വിഹിതം പട്ടിഔജാതി ഈപപ്ധതതി 

ടഔയിം  ം പട്ടിഔവര്ക്ഖ നിണകഭാക്താക െര വിഹിതം പട്ടിഔ വര്ക്ഖ ഈപപ്ധതതി ടഔയിം  ം 

വഔയിരുത്താവന്താണ്.  

(7) ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനും സംയുടെ ക്തമായി ഖാര്ക്ഹിഔ ഔണക്ഷന്  

നല്ൄന് ൄരിെവള്ള വിതരണ കര്ാജക്ടുഔള്  ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

(8) ജലനിധി പ്ധതതി നരപ്പിലാക്കുന്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളില്   കലാക്, ജില്ലാ  പഞ്ചായത്തു 

ഔ െര ൄരിെവള്ള കര്ാജക്ടുഔള്  ഴിവാകകുണ്താണ്. 

(9) ഄങ്കണവാരിഔള് , വഔമാറിയ സ്ഥാപന്ള്  എന്ിവയികലയ്ക്ക് ൄരിെവള്ളം  ലഭയമാക്കുന്  

കര്ാജക്ടുഔള്ക്  മുന്ഖണന നല്ഔണം. 

(10) കലാക് പഞ്ചായത്തുഔള്ക്, പ്ധതതി നരപ്പാക്കുന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിെെ സമ്മതത്തിന് 

വികധയമായി ൄരിെവള്ള കര്ാജക്ട് ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

12.8 ഉര്ക് ജം 

(1)  ര്ാകദശിഔമായി സാധയമായ ഉര്ക്കജാത്പാദന യൂണിറ്റഔള്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്  
ഏെറ്റടുകണം 

(2)   വവദുതി എത്താത്ത എല്ലാ ര്കദശ്ളികലയ്ക്കം വീടുഔളികലയ്ക്കം  വവദുതി 
എത്തികണം. 

(3)  ഗ്രാമ, കലാക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള് ക് സംയുടെ ക്തമായി വവദുതി വലന്  
ദീര്ക്ഗിപ്പിക്കുന്  കര്ാജക്ടുഔള്  ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 
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(4)   സമ്പൂര്ക്ണ വവദുതീഔരണ കര്ാജക്ടുഔള്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്  ഏെറ്റടുകണം. 

(5)  തകേശ ഭരണ സ്ഥാപന്ള്ക് സൃന്തമായി സൗകരാര്ക്ജ വവദുതി  ഈത്പാദന 

യൂണിറ്റഔള്  സര്ക്കാര്ക്  ഏജന്സിഔള്  മുകകന സ്ഥാപികാവന്താണ്. ഄത്തരം 

കര്ാജക്ടുഔളില്  ഄനര്ക് ട്ടിെെ (ANERT) മാനദണ്ഡ്ള്  പാലികകുണ്താണ്. ഄര്ഔാരം 

ഈത്പാദിപ്പിക്കുന് വവദുതിയില്  തനട ഈപകയാഖം ഔഴിചൃ ്ഄധിഔമുള്ളത് ആകപ്പാള്  

കഔരള സംസ്ഥാന വവദുതി കബാര്ക്ഡിന് നല്ൄന് തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്ക്, 

അവശയെമങ്കില് , ഄവയുടെ െര ഒഫീസുഔളിം  ം ഗരഔ സ്ഥാപന് െര ഒഫീസുഔളിം  ം 

എയര്ക്  ഔുണ്ീഷണുംഔള്  സ്ഥാപിചൃ ് ര്വര്ക്ത്തിപ്പിക്കുന്തിന് വിനികയാഖികാവതാണ്. 

അ വിഭാഖത്തിം  ള്ള കര്ാജക്ടുഔകളാെരാപ്പം തകേശഭരണ സ്ഥാപനം സൃന്തമായി 

സൗകരാര്ക്ജ യൂണിറ്റ്  സ്ഥാപിചൃ ്വവദുതി ഈത്പാദിപ്പിക്കുന്നുുണ്് എന്നും ഄധിഔമുള്ള 

വവദുതി െഔ.എസ്.ആ.ബി-ക് നല്ഔി വരുന്നുെുണ്ന്നും  വയക്തമാക്കുന് സാക്ഷയപത്രം  

ബന്ധമെപ്പട്ട വവദുതി കബാര്ക്ഡ് ഈകദയാഖസ്ഥനില്  നിന്് ഹാജരാകകുണ്താണ്.  

(6)  പാരമ്പകരയതര ഉര്ക്ജ കരാതസ്സുഔ െര  കര്ാത്സ്ാഹനത്തിന് ഉന്ല്  നല്ൄന്  

തരത്തിം  ള്ള കര്ാജക്ടുഔള്  ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

(7)  ഄക്ഷകയാര്ക്ജ ഈപഔരണ് െര വയാപനത്തിനായി  ഄവയുടെ െര വിതരണം 

ഈള്െപ്പെരയുടെ ള്ള ര്വര്ക്ത്തന്ള്  ഄെനര്ക്ട്ടിെെ സാകങ്കതിഔ സഹായകത്താെര  

തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്ക് ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

12.9 വിദയാഭയാസം 

 (1)  തകേശഭരണ സ്ഥാപന് െര വിദയാഭയാസ വിഔസന കര്ാജക്ടുഔള്   'െപാട വിദയാഭയാസ 

സംരക്ഷണ' യജഞം ര്വര്ക്ത്തന് മായി സംകയാജിപ്പിചൃ ്  നിര്ക്വഹണം  നരത്തുന് 

രീതിയില്  അവിഷ് കരികണം. 

(2) തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെെ നിയന്ത്രണത്തിം  ള്ള സ്  ഔളികലയ്ക്ക് അവശയമായ 

സൗഔരയ്ള്  രുക്കുന്തിന് മുന്ഖണന നല്ഔണം 

(3) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔ ം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔ ം  ഖവണ് െമെ് നിശ്ചയിക്കുന് ടഔ 

എസ്.എസ്.എ, അര്ക്.എം.എസ്.എ കര്ാജക്ടുഔള്ക് വഔയിരുത്തണം. ഇ 

കര്ാജക്ടുഔ െര വിശദാംശം  തയ്യാറാക്കുന്തില്   തകേശഭരണ സ്ഥാപനം ഄതിെെ പങ്ക്  

വഹികണം. 

(4) വിദയാഭയാസ നിലവാരം െമചൃെപ്പടുത്തുഔ, പഠന നിലവാരം ഈയര്ക്ത്തുഔ,  വിദയാര്ക്ഥിഔ െര 

സര്ക്ഖാത്മഔകശഷിഔള്  വിഔസിപ്പിക്കുഔ, ഄ്ധതയാപഔ പരിശീലനം സംഗരിപ്പിക്കുഔ 

എന്ിവയുടെ െര കര്ാജക്ടുഔള്  എസ്.എസ്.എ, അര്ക്.എം.എസ്.എ പരിപാരിഔ െര 
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അവര്ക്ത്തനം ഄല്ല എന്് ഈറപ്പുവരുത്തിയതിനുകശഷം  തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്ക് 

ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

(5) സ് ള്  ഈചൃഭക്ഷണ പരിപാരിയുടെ െര നരത്തിപ്പിന് അവശയമായ ഭൗതിഔ സൗഔരയ്ള്  

മാത്രം രുകിെകാടുക്കുഔ എന്താണ് തകേശഭരണ  സ്ഥാപന് െര ചുമതല. 

(6) സാക്ഷരതാ മിഷെെ ര്വര്ക്ത്തന്ള്  കര്ാത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്തിന്  സാക്ഷരതാ 

കഔന്ദ്ര്ളിെല  ഭൗതിഔ സാഹചരയ്ള്  െമചൃെപ്പടുത്തുഔ, മിഷന്  ര്സി്ധതീഔരിക്കുന്  

പാഠപുസ്തഔ് െര വില നല്ൄഔ, സാക്ഷരതാ മിഷന് ഄരയ് കകുണ്തായ ഫീസ് 

എന്ിവയ്ക്ക് കവുണ്ിയുടെ ള്ള കര്ാജക്ടുഔള്  തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്ക് ഏെറ്റടുകാവന് 

താണ്. 

(7) വഹസ് ളികനാര് കചര്ക് ന്നുള്ള എല്.പി, യുടെ ,പി സ്  ഔളിെല  പശ്ചാത്തല വിഔസന 

കര്ാജക്ടുഔള്   ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിെെ സമ്മതകത്താെര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്ക് 

ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

(8) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളിെല എല്.പി, യുടെ .പി സ്കൂ ഔളിെല പശ്ചാത്തല വിഔസന കര്ാജക്ടുഔള്  

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔ െര സമ്മതത്തിനു വികധയമായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്ക് 

ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. എയ്ഡഡ് സ്കൂ ഔളിം  ം  ൄരിെവള്ളം, ശുചിതൃം   എന്ിവയുടെ മായി 

ബന്ധമെപ്പട്ട കര്ാജക്ടുഔള്  ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

(9) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔ െര നിയന്ത്രണത്തിം  ള്ള പഞ്ചായത്ത് വലബ്രറിഔ െര പശ്ചാത്തല 

സൗഔരയ്ള്  െമചൃെപ്പടുത്തുന്തിന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുഔള്ക് കര്ാജക്ട് ഏെറ്റടുകാവന് 

താണ്. 

(10) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിെെ ഈരമസ്ഥതയിം  ള്ള എല്ലാ വലബ്രറിഔ കരയുടെ ം വിഔസന 

ര്വര്ക്ത്തന്ള്ക് കശഷം വലബ്രറി ഔൗണ് സിലിെെ  ഄംഖീഔാരമുള്ള  ഗ്രന്ഥശാല 

ഔള്ക് ഫര്ക്ണിചൃര്ക് , െഔട്ടിരം എന്ിവ ഈള്െപ്പെരയുടെ ള്ള ഭൗതിഔ സൗഔരയ്ള്  ര്ദാനം 

െചയ്യുതിനുള്ള  കര്ാജക്ടുഔള്  പരിഖണികാവന്താണ്. 

(11) സന്്ധത ര്വര്ക്ത്തഔരായ യുടെ വതീ യുടെ വാകള് , ഄ്ധതയാപഔര്ക്  എന്ിവെര പെങ്കടുപ്പിചൃ ് 

വിദയാര്ക്ഥിഔള്ക് പരിഹാര പരിശീലനം (Remedial Coaching) ഈള്െപ്പെരയുടെ ള്ള 

പരിപാരിഔള്  അവിഷ് കരികാവന്താണ്. 

12.10 ഖതാഖതം 

(1) ഒകരാ തകേശഭരണ സ്ഥാപനവം  കറാഡ് ഔണക്ടിവിറ്റി ഭൂപരവം  കറാഡ്  ഔണക്ടിവിറ്റി 

പ്ധതതിയുടെ ം തയ്യാറാകണം. 
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(2) കറാഡ് നിര്ക്മ്മാണ കര്ാജക്ടുഔളില്  മണ് പണി, െമറ്റലിംഖ് എന്ിവയുടെ െര െചലവ് 

െതാഴിം  റപ്പ് പ്ധതതിയിം  ം രാറിംഖ്  ഈള്െപ്പെരയുടെ ള്ള മറ്റ് ര്വൃത്തിഔള്  വിഔസന ഫുണ്് 

ഈപകയാഖിചൄം  െചയ്യുന് വിധത്തിലായിരികണം വിഭാവന െചകയ്യുണ്ത്. 

 (3) ജില്ലാപഞ്ചായത്തിെെ ചുമതലയിം  ള്ള എല്ലാ കറാുഔ ം പൂര്ക്ണ ഖതാഖതകയാഖയ 

മാകിയതിനുകശഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിെെ അസ്തി രജിററില്  ഈള്െപ്പട്ട 6 മീറ്ററില്  

ൄറയാത്ത വീതിയുടെ ള്ള കറാഡ് െമചൃെപ്പടുത്തുന്തിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്ക് കര്ാജക്ട് 

ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

(4)  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔ െര അസ്തി രജിററില്  ഈള്െപ്പട്ട 6 മീറ്ററില്  ൄറയാത്ത വീതിയുടെ ള്ള 

ഏത് കറാും െമചൃെപ്പടുത്തുന്തിന് കലാക് പഞ്ചായത്തുഔള്ക്കും കര്ാജക്ട് 

ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

 (5) കലാക് - ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിെെ നിയന്ത്രണത്തിം  ള്ള കറാഡ് 

ര്വൃത്തി കര്ാജക്ട് ഏെറ്റടുക്കുന്തിന് ചുവെര ര്തിപാദിക്കുന് വയവസ്ഥഔള്  പാലികണം.  

 (i) ബന്ധമെപ്പട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിെെ കരകാമൂലമുള്ള സമ്മതപത്രം വാ്ിയിരികണം. 

 (ii) ര്ധാനമന്ത്രി അവാസ് കയാജനയ്ക്ക് (പി.എം.എ.വവ) വഔയിരുകത്തുണ്തായ മുഴവന്  

ടഔയുടെ ം വഔയിരുത്തിയിട്ടുുണ്് എന്് െസക്രട്ടറി സാക്ഷയെപ്പടുത്തിയിരികണം 

 (6)  ഄതാത് തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെെ  കറാഡ്  രജിററില്  ഈള്െപ്പട്ടിട്ടുള്ള  

കറാുഔള്  മാത്രകമ കറാഡ് െമയിെനന്സ് ഫുണ്്  ഈപകയാഖിചൃ ് ഏെറ്റടുക്കുവാന്  

പാടുള്ളൂ. 

(7) തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്  െപാടമരാമത്ത് വൄപ്പിെെ നിയന്ത്രണത്തിം  ള്ള 

കറാുഔളില്  രു തരത്തിം  ള്ള നിര്ക്മ്മാണ ര്വൃത്തിഔ ം െചയ്യാന്  പാരില്ലാത്തതാണ്. 

(8)  കറാഡ് നിര്ക്മ്മാണം, െമചൃെപ്പടുത്തല് , പുനരു്ധതാരണം എന്ീ ര്വൃത്തിഔളില്   

െപാടമരാമത്ത് വൄപ്പ്  വയവസ്ഥഔള്  പാലിചൄെഔാുണ്്  മാത്രകമ കഔാണ് ക്രീറ്റ് പണിഔള്   

െചയ്യാന്  പാടുള്ളൂ 

(9)  ഖതാഖത തിരകകറിയ കറാുഔളില്  ഔാല്നരയാത്രകാരുെര സുരക്ഷിതം ഈറപ്പാക്കുന് 

തിന് നരപ്പാതഔള്  നിര്ക്മ്മികകുണ്താണ്. 

(10)  നാറ്റ്പാക് (National Transportation Planning And Research Centre) നിര്ക്കേശിചൃിട്ടുള്ള 

ഄളവ് ര്ഔാരം  അവശയമായ  പ്ലാറിഔ് രാറില്  കചര്ക്ത്താണ് കറാഡ് രാറിംഖ് 

ര്വൃത്തിഔള്  െചകയ്യുണ്ത്. 

(11) ഄപായ സാ്ധതയതയുടെ ള്ള കറാുഔളില്   ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്  ഄപായ മുന്റിയിപ്പ് 

കബാര്ക്ുഔള്   സ്ഥാപികണം 
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12.11. അകരാഖയ സുരക്ഷ 

12.11.1 അകരാഖയ സംരക്ഷണം 

(1)   തകേശഭരണസ്ഥാപന് െര അകരാഖയ കര്ാജക്ടുഔള്  'അര്ക്ദ്ര്ം' മിഷനുമായി 

സമനൃയിപ്പിചൃ ്നരപ്പാകാവന് രീതിയില്  തയ്യാറാകണം. 

(2)   വഔമാറികിട്ടിയ അകരാഖയസ്ഥാപന് െര  ഭൗതിഔ, ഄരിസ്ഥാന സൗഔരയ്ള്  

െമചൃെപ്പടുത്തുന്തിന് ഈയര്ക് ന് പരിഖണന നല്ഔിയാണ് കര്ാജക്ടുഔള്  തയ്യാറാ 

കകുണ്ത്. 

(3)  ഄകലാപ്പതി മരുന്നുഔള്  കഔരള െമഡികല്  സര്ക്വീസസ് കഔാര്ക്പ്പകറഷനില്  നിന്നും, 

അയൂര്ക്കവദ മരുന്നുഔള്  ഓഷധി, അയുടെ ര്ക്ധാര, പാരയം കസാഷയല്  സര്ക്വീസ് 

െസാവസറ്റി എന്ിവയില്  നിന്നും, കഹാമികയാ മരുന്നുഔള്  സഹഔരണ കഹാമികയാ 

ഫാര്ക്മസിയില്  നിന്നും മാത്രകമ  വാങ്ങുവാന്  പാടുള്ളൂ. 

(4)  ഓഷധ്ള്  വാങ്ങുന്തിന് ബന്ധമെപ്പട്ട ഡി.എം..യില്  നിന്് കനാണ്  

ഄവവലബിലിറ്റി സര്ക് ട്ടിഫികറ്റഔള്  നിര്ക്ബന്ധമമാണ്. 

(5) എല്ലാ  തകേശഭരണ സ്ഥാപന് ം ബന്ധമെപ്പട്ട ഈത്തരവഔള്  പാലിചൄെഔാുണ്് 

പാലികയറ്റീവ്  പരിചരണ ര്വര്ക്ത്തന്ള്  ഏെറ്റടുകകുണ്താണ്. 

(6)  എചൃ.്ഐ.വി. ബാധിതര്ക്ക്കും എയ്ഡ് സ് കരാഖിഔള്ക്കും കവുണ്ിയുടെ ള്ള പരിചരണ 

ര്വര്ക്ത്തന്ള്  ബന്ധമെപ്പട്ട ഈത്തരവഔള്  പാലിചൄെഔാുണ്് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് 

ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

(7) ജീവിതവശലീ കരാഖ ര്തികരാധ ര്വര്ക്ത്തന് ം സ് ക്രീനിംഖ് ക്ലിനിക്കുഔ െര  

ര്വര്ക്ത്തനവം ഔാരയക്ഷമമാക്കുന്തിനുള്ള  കര്ാജക്ടുഔള്   ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്  

ഏെറ്റടുകകുണ്താണ്. 

(8)   ര്ാഥമിഔ അകരാഖയ കഔന്ദ്ര്ള്, സബ് െസെുംഔള്  എന്ിവ  സ്ഥാപിക്കുന്തിന് 

സ്ഥലം വാ്ല്, ഄവയുടെ െര നിര്ക്മ്മാണം, പുനര്ക്  നിര്ക്മ്മാണം, ഄറ്റൄറ്റപണിഔള്, മറ്റ് 

ഭൗതിഔ സൗഔരയ്ള്  രുകല്  എന്ിവഔള്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്  രുക്കുന്  

കര്ാജക്ടികലയ്ക്ക്  കലാക് – ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്ക് വിഹിതം ഄനുവദികാവന്താണ്. 

12.11.2 കരാഖ ര്തികരാധ നരപരിഔള്  

(1) ഔയാന്സര്ക്  മുന്ട്ടി ഔെുണ്ത്തുന്തിനുള്ള ഔയാന്സര്ക്  പരികശാധനാ ഔയാമ്പുഔള്  ഗ്രാമ 

പഞ്ചായത്തുഔള്ക്കും,  കലാക് പഞ്ചായത്തുഔള് ക്കും സംഗരിപ്പികാവന്താണ് 

(2) വഹസ് ള് , ഹയര്ക്  െസകെറി വിദയാര്ക്ഥിഔള്ക്കും  യുടെ വതീയുടെ വാകള്ക്കും മാനസിഔ 

അകരാഖയ ര്ശ് ന്ള്ക് സാമൂഹയ നീതി വൄപ്പിെെ  ആട സംബന്ധമിചൃ  വയവസ്ഥഔള്ക് 

ഄനുസൃതമായി ഔൗണ് സലിംഖ് കര്ാജക്ടുഔള്  ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 
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(3) കരാഖ ര്തികരാധ ര്വര്ക്ത്തന്ള്കായി കര്ാജക്ടുഔള്  ഏെറ്റടുകകുണ്താണ്. കബാധ 

വല്കരണ പരിപാരിഔള് ,  സര്ക്കവഔള് , മറ്റ് വിവരകശകരണം എന്ിവയ്ക്ക് മാത്രമായി   

കര്ാജക്ട് നിര്ക്കേശികാെത  മകറ്റെതങ്കിം  ം കര്ാജക്ടിെെ  ഄനിവാരയ ഗരഔമാെണങ്കില്  

മാത്രം ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

(4) സ് ള്  അകരാഖയ പരിപാരി   ഫലര്ദമാക്കുന്തിനുള്ള കര്ാജക്ടുഔള്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു 

ഔള് ക്   ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

(5) മാലിനയ പരിപാലനവമായി ബന്ധമെപ്പട്ട ര്വര്ക്ത്തന്ള്ക് എന്.എചൃ.്എം. സൃച്ഛ ്ഭാരത് 

മിഷന് , ശുചിതൃ മിഷന്  എന്ിവയുടെ െര ധനസഹായം  ലഭിക്കുെമങ്കില്  ഄവ രി 

ഈള്െകാള്ളിചൄെഔാണ്ടുള്ള സംയുടെ ക്ത  കര്ാജക്ടുഔള്   തയ്യാറാകണം. 

(6) സൃന്തമായി വാഹന്ള്  ആല്ലാത്ത  ര്ാഥമിഔാകരാഖയകഔന്ദ്ര്ളില്, കരാഖ ര്തികരാധ 

ര്വര്ക്ത്തന്ള്, മറ്റ് െപാടജനാകരാഖയ ര്വര്ക്ത്തന്ള് , കരാഖ ര്തികരാധ 

ൄത്തിവയ്പ്പുഔള്  എന്ിവ  നരത്തുന്തിന്  വാഹന വാരഔ  നല്ൄന്തിനുള്ള  കര്ാജക്ട് 

ഈള്െപ്പടുത്താവന്താണ്. 

(7) പഔര്ക്ചൃവയാധിഔള്  പരര്ക്ന്നു പിരിക്കുന്  സാഹചരയ്ളിം  ം ദുരന്ത നിവാരണത്തിെെ  

ഭാഖമായുടെ ം,  പഔര്ക്കചൃതര വയാധിഔ െര  സമഗ്ര നിയന്ത്രണത്തിനും കവുണ്ി കരാഖ 

ര്തികരാധ ര്വര്ക്ത്തന കര്ാജക്ടിെെ ഭാഖമായി െമഡികല്  ഔയാമ്പുഔള്  

സംഗരിപ്പികാവന്താണ്. 

(8) സര്ക്കാര്ക്  അശുപത്രിഔളിെല ഡയാലിസിസ്  കഔന്ദ്ര്ള്ക് സഹായം നല്ഔല്  

(9) ഄവയവ ദാന ര്വര്ക്ത്തന്ള്ക്  ഄവകബാധം  സൃഷ്ടിക്കുന് കര്ാജക്ടുഔള്  

12.12 ശുചിതൃം  
12.12.1  െപാട നിര്ക്കേശ്ള്  

(1)  തകേശഭരണ സ്ഥാപന് െര മാലിനയ സംസ് കരണ കര്ാജക്ടുഔള്  'ഹരിത കഔരളം' 

മിഷെെ ഭാഖമായിട്ടുള്ള ശുചിതൃ ര്വര്ക്ത്തന് മായി  സംകയാജിപ്പിക്കുന് 

രീതിയിലായിരികണം  അവിഷ് കരികകുണ്ത്. 

(2) ഒകരാ ര്കദശകത്തയുടെ ം മാലിനയമുക്തമാക്കുന്തിനായി വജവമാലിനയം ഈറവിരത്തില്  

തെന് പരിപാലിക്കുഔ, ഄവജവമാലിനയം കശകരിചൃ ് പുനഃചംക്രമണ വികധയമാക്കുന് 

തിനുള്ള  സൗഔരയ്ള്  സൃഷ്ടിക്കുഔ  എന്ിവയായിരികണം മാലിനയ സംസ് കരണ 

ര്വര്ക്ത്തന് െര  സമീപനം 

(3)  വജവ മാലിനയ്ള്  വജവവള ഈത്പാദനത്തിനും ഉര്ക്കജാത്പാദനത്തിനും  

ഈപകയാഖെപ്പടുത്തുന്  കര്ാജക്ടുഔള്  അവിഷ് കരികണം. 
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(4) മാലിനയ പരിപാലനവമായി ബന്ധമെപ്പട്ട അവര്ക്ത്തന സൃഭാവമുള്ള െചലവഔള് ക്കുള്ള 

വിഹിതം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിെെ തനത് ഫുണ്ില്  നിന്് ബഡ്ജറ്റില്  വഔയിരുത്താവന് 

താണ്. 

(5)  ൄടുംബ്ള്ക്കും  സ്ഥാപന്ള്ക്കും  മാലിനയ സംസ് കരണ യൂണിറ്റഔള്  സ്ഥാപിക്കു 

ന്തിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്   മാത്രകമ സബ് സിഡി നല്ഔാപ്. 

(6) മാലിനയ സംസ് കരണ കര്ാജക്ടുഔള്  തയ്യാറാകകുണ്ടം നരപ്പിലാകകുണ്ടം തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനത്തിെല  എഞ്ചിനീയറിംഖ് വിഭാഖമാണ്. എന്ാല്  നിര്ക്മ്മാണ ര്വൃത്തിഔള്  

ഈള്െപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്തടം യന്ത്ര സാമഗ്രിഔള്  സ്ഥാപികകുണ്തില്ലാത്തടമായ ലളിതമായ 

കര്ാജക്ടുഔള്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളിെല വി.ആ..മാര്ക്ക് തയ്യാറാകാവന്ടം  നരപ്പിലാകാ 

വന്ടമാണ്. ശുചിതൃ മിഷന്, ക്ലീന്  കഔരള ഔമ്പനി എന്ിവയുടെ െര  സാകങ്കതിഔ സഹായം 

ആകാരയത്തില്  കതരാവന്താണ്. 

12.12.2 കര്ാജക്ട് നിര്ക്കേശ്ള്  

ഗ്രാമ-കലാക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തല്ളില്  ഏകഔാപിപ്പിചൄള്ള ര്വര്ക്ത്തനമാണ് 

ശുചിതൃയജ്ഞത്തില്  ഄനുവര്ക്ത്തികകുണ്ത്. എന്ിരുന്ാം  ം വയതയസ്തതല്ളിെല 

തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്  നിര്ക്വഹികകുണ്തായ കര്ാജക്ട് നിര്ക്കേശ്ള്  ചുവെര 

വിവരിക്കുന്നു. 

12.12.3 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്ക് ഏെറ്റടുകാവന് കര്ാജക്ടുഔള്   

(1) വജവമാലിനയ സംസ്കരണത്തിെെ ഔാരയത്തില്  എല്ലാ വീടുഔളിം  ം സ്ഥാപന്ളിം  ം 

അവശയെമങ്കില്  ഔമ്മൂണിറ്റി തലത്തിം  ം  പരമാവധി സൃന്തം നിലയില്  ഔകമ്പാറ് പിറ്റ്, 

ബകയാ െമതകനഷന്(ബകയാഖയാസ് ) പ്ലാെ് എന്ിവ ടരങ്ങുന്ത് കര്ാത്സ്ാഹിപ്പിക്കുഔ. 

(2) സ്ഥലപരിമിതിയുടെ ള്ള വീടുഔളിെല വജവമാലിനയം ഔമ്മൂണിറ്റി തല ഔകമ്പാറിംഖ് 

നരത്തുന്തിനുള്ള കര്ാജക്ടുഔള്  ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

(3) മഹാത്മാഖാന്ധമി െതാഴിം  റപ്പ് പ്ധതതിയില്  ഈള്െപ്പടുത്തി വീടുഔളില്  ഔകമ്പാറ് 

പിറ്റഔള്  സ്ഥാപികാവന്താണ് . 

(4) സ്ഥാപന്ള്, മാര്ക്കറ്റ്, ഔമ്മൂണിറ്റി എന്ീ തല്ളില്  ടമ്പൂര്ക്മൂഴി ഔകമ്പാറിംഖ്, 

ബകയാഖയാസ് പ്ലാെ് എന്ീ കര്ാജക്ടുഔള്  കര്ാത്സ്ാഹിപ്പികാവന്താണ്. 
  

(5) നിലവിം  ള്ള െപാടമാലിനയ സംസ്കരണ പ്ലാന്റുഔ െര ഄറ്റൄറ്റപണിഔ ം നവീഔരണ 

ര്വര്ക്ത്തന് ം ഏെറ്റടുകാവന്താണ് . 

(6) വീടുഔളില്  നിന്നും സ്ഥാപന്ളില്  നിന്നും വൃത്തിയാകി തരം തിരികെപ്പട്ട 

ഄവജവമാലിനയം കശകരിചൃ ്പുനഃചംക്രമണം െചയ്യുന്തിനായി െപാടവായ ഄവജവ 

മാലിനയ പരിപാലന സൗഔരയ്ളായ െമറ്റീരിയല്  റികവറി െഫസിലിറ്റി െസെര്ക് , 
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ഄവജവ മാലിനയ പുനഃചംക്രമണ പാര്ക്ക്കുഔള്  എന്ിവ സ്ഥാപിക്കുന്തിന് 

ഄനുകയാജയമായ ഭൂമി വാ്ി നല്ഔാവന്താണ്. 

(7) െമറ്റീരിയല്  റികവറി െഫസിലിറ്റി െസെുംഔള്  സ്ഥാപിക്കുന്തിെെ ഄനുബന്ധമ 

സൗഔരയ്ളായ െബയ് ലിംഖ് െമഷീന് ,  െെര്ക്ഡിംഖ് െമഷീന്, ഡി-ഡറിംഖ്  

െമഷീന്, വാഷിംഖ് സൗഔരയം, മലിനജലം ശു്ധതീഔരിക്കുന്തിനുള്ള സൗഔരയം എന്ിവ 

അവശയാനുസരണം ഏര്ക്െപ്പടുത്താവന്താണ്. 

(8) മാലിനയ പരിപാലനത്തിന് സഹായിക്കുന് സംരംഭഔ ്പുകപ്പുഔള് , സകപ്പാര്ക്ട്ട് 

ഒര്ക്ഖവനകസഷനുഔള്   എന്ിവ സാമ്പത്തിഔമായി  ര്കയാഖ ക്ഷമതകയാെര  

ര്വര്ക്ത്തിക്കുന്തിന്  6 മാസകാലകത്തയ്ക്ക്  വയക്തമായ  ഫിനാന്ഷയല്  കററ്റ്െമെിെെ  

ഄരിസ്ഥാനത്തില്   ശുചിതൃ മിഷെെ മാനദണ്ഡ്ള്  ര്ഔാരം വയബിലിറ്റി ഖയാപ് 

ഫുണ്് ലഭയമാകാവന്താണ്. 

(9) ഖയാസ് ക്രിമികറ്റാറിയം, ഄറവശാല, പാകകജ്ഡ്  സീകവജ് െസപ്കറ്റജ്  ട്രീറ്റ്െമെ് 

പ്ലാന്റുഔള്  എന്ിവ സ്ഥാപിക്കുന്തിന്  കര്ാജക്ട് ഏെറ്റടുകാവന്താണ്.  ഇ വിഭാഖം 

കര്ാജക്ടുഔളില്  ഗ്രാമ-കലാക്–ജില്ലാ  പഞ്ചായത്തുഔള്ക് വിഹിതം നല്ഔാവന്താണ്. 

(10) ബി.പി.എല്  വിഭാഖ്ള്ക്കുള്ള പുതിയ കഔന്ദ്രാവിതത – സംസ്ഥാനാവിതത  പ്ധതതി 

ര്ഔാരമുള്ള  ഭവന്ളില്  മാത്രം  വയക്തിഖത ഖാര്ക്ഹിഔ ഔക്കൂസുഔള്  സ്ഥാപിക്കുന് 

കര്ാജക്ടുഔള്  ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

(11) അവശയാനുസരണം െവള്ളവം  വവദുതിയുടെ ം  ലഭയമാകിയുടെ ം  യഥാസമയം ഔഴഔി 

വൃത്തിയാകല്  ഈറപ്പു വരുത്തിയുടെ ം  ഔമ്മൂണിറ്റി കരായ് െലറ്റഔള്, െപാട കരായ് െലറ്റഔള്  

എന്ിവ സ്ഥാപിക്കുന്  കര്ാജക്ട് ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

(12) സ്ഥിരമായി നിലില്ക്കുന് സൃാപ്പ് കഷാപ്പുഔള്  സ്ഥാപികാവന്താണ്. 

(13) വജവ മാലിനയസംസ്കരണം ഉര്ക്ജിതെപ്പടുത്തുന്തിനായി ഈപകയാഖിക്കുന് 

ഄംഖീെത ആകനാഔുല്ള്ക് സബ്സിഡി ലഭയമാകാവന്താണ് 

12.12.4 കലാക് പഞ്ചായത്തുഔള്ക് ഏെറ്റടുകാവന് കര്ാജക്ടുഔള്  

(1) വഔമാറ്റം െചയ്തുഔിട്ടിയ സ്ഥാപന്ളില്  െപാട  കരായ് െലറ്റഔള്  ര്കയാഖക്ഷമതയുടെ ള്ള 

ആര്ളില്  െമറ്റീരിയല്  റികവറി െഫസിലിറ്റി െസെുംഔള്  എന്ിവ സ്ഥാപിക്കുന്തിന് ഭൂമി 

വാ്ി നല്ൄഔ.  

(2) െബയ് ലിംഖ്, െെര്ക്ഡിംഖ്, ഡീ-ഡറിംഖ്, വാഷിംഖ് ടര്ിയ സൗഔരയ്ള്  ഏര്ക്െപ്പടുത്തി 

െമറ്റീരിയല്  റികവറി െഫസിലിറ്റി കഔന്ദ്ര്ള്  സ്ഥാപിക്കുഔ.  

(3) വഔമാറ്റം െചയ്യെപ്പട്ട അശുപത്രിഔളില്  സീകവജ് ട്രീറ്റ്െമെ്  പ്ലാെ്, മറ്റ് സ്ഥാപന്ളില്  

െപാട സാനികട്ടഷന്  സൗഔരയ്ള്  എന്ിവ ഏര്ക്െപ്പടുത്തുഔ. 
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(4) ത്രിതല പഞ്ചായത്തുഔള്  സംയുടെ ക്തമായി  ഏെറ്റടുക്കുന്  ഖയാസ് ക്രിമികറ്റാറിയം, ഄറവ് 

ശാല, പാകകജ്ഡ് െസപ്കറ്റജ് ട്രീറ്റ്െമെ് പ്ലാെ്, റീജിയണല്  സാനിറ്ററി ലാന്ഡ് ഫില്  

എന്ിവയ്ക്ക്  ധന പങ്കാളിത്തം  വഹിക്കുഔ. 

12.12.5 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്ക് ഏെറ്റടുകാവന് കര്ാജക്ടുഔള്  

(1) അവശയത്തിന് െവള്ളവം െവളിചൃവം ലഭയമാകി യഥാസമയം ഔഴഔി വൃത്തിയാക്കുന് 
സംവിധാനകത്താെര  െപാട കരായ് ലറ്റഔള്  സ്ഥാപിക്കുഔ. 

 

(2) റീജണല്  സാനിട്ടറി ലാന്ഡ്ഫില്  സ്ഥാപിക്കുന്തിന് ഄനുകയാജയമായ സ്ഥലം 
വാ്ം  ം ഄവ സ്ഥാപികം  ം. ആത് സംയുടെ ക്തകര്ാജക്ടായി ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

 

(3) ഄറവ ശാല, പാകകജ്ഡ് െസപ്കറ്റജ് ട്രീറ്റ്െമെ് പ്ലാന്റുഔള്  മുതലായ സംയുടെ ക്ത 
കര്ാജക്ടുഔളില്  വിഭവപങ്കാളിത്തം വഹിക്കുഔ. 

 
(4) വഔമാറ്റം െചയ്യെപ്പട്ട അശുപത്രിഔളില്  സീകവജ് ട്രീറ്റ്െമെ് പ്ലാന്റുഔള്, മറ്റ 

സ്ഥാപന്ളില്  െപാട സാനികട്ടഷന്  സൗഔരയ്ള്  എന്ിവ ഏര്ക്െപ്പടുത്തുഔ. 
 
(5) റീവസക്ലിംഖ് വയവസായം കര്ാത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്തിന് റീവസക്ലിംഖ് വയവസായപാര്ക്ക് 

സ്ഥാപിക്കുന്തിനുള്ള പശ്ചാത്തല സൗഔരയം വയവസായ എകററ്റഔളില്  രുക്കുഔ. 
 

12.13 സാമൂഹയനീതി 

12.13.1 (1) ശിശുകള്  (0-5 വയസ് ), ൄട്ടിഔള്  (05-16 വയസ് ), ഖര്ക്ഭിണിഔള് , പാലൂട്ടുന് മാതാകള് , 

വിവാഹകമാചിതരായ സ്ത്രീഔള് , ഈകപക്ഷികെപ്പട്ട സ്ത്രീഔള് ,  ഄവിവാഹിതരായ ഄമ്മമാര്ക് , 

50 വയസ്സു ഔഴിഞ്ഞ ഄവിവാഹിതഔള് , ചൂഷണത്തിനും ഄതിക്രമത്തിനും ആരയായ 

സ്ത്രീഔള് ,  ഭിന്ലിംഖ വിഭാഖം, വകയാജന്ള് , ഭിന്കശഷിയുടെ ള്ളവര്ക് , ജീവിതത്തില്  

റ്റെപ്പട്ടു കപായവര്ക് , നിരുതര കരാഖം ബാധിചൃവര്ക് , എചൃ.്ഐ.വി  ബാധിചൃവര്ക് , ഄഖതിഔള് , 

ഔിരപ്പുകരാഖിഔള് , ആതര സംസ്ഥാന െതാഴിലാളിഔള് , യാചഔര്ക് ,  ജയില്  കമാചിതര്ക് , 

സാമൂഹയ സുരക്ഷ അവശയമായ മറ്റ് വിഭാഖ്ള് , മാനസിഔ െവല്ലുവിളിഔള്  കനരിടുന്വര്ക് , 

ഔായിഔ െവല്ലുവിളി കനരിടുവര്ക്  എന്ിവരുെര  കക്ഷമ- വിഔസന- പുനരധിവാസ 

ര്വര്ക്ത്തന്ള്  പരിഖണികെപ്പരണം. ര്വാസി ജീവിതം ഔഴിഞ്ഞ് കഔരളത്തികലയ്ക്ക് 

തിരിചൄ വന്വരിം  ം സമൂഹത്തിെെ വഔത്താങ്ങും, പരിഖണനയുടെ ം ആല്ലാെത മുകന്ാട്ട് 

കപാഔാന്  ഔഴിയാത്തവരുുണ്്.  ഄവര്ക്ക്കുകവുണ്ിയുടെ ം ഈചിതമായ കക്ഷമ പുനരധിവാസ 

പരിപാരിഔള്  അവിഷ് കരികാവന്താണ്. 

(2)  ബഡ് സ് സ്  ഔ ം ബഡ് സ് പുനരധിവാസ കഔന്ദ്ര് ം ആല്ലാത്ത ഗ്രാമ 

പഞ്ചായത്തുഔളില്  ബഡ് സ് സ്  ഔള്/ബഡ് സ് പുനരധിവാസ കഔന്ദ്ര്ള്  

അരംഭികാവന്താണ്. 

(i) പുതിയതായി അരംഭിക്കുന് ബഡ് സ് സ് ളില്  സര്ക്കാര്ക്  നിഷ് ഔര്ക്ഷിചൃിട്ടുള്ള എല്ലാ 

നിബന്ധമനഔ ം പാലിചൄകവണം ഄരിസ്ഥാന സൗഔരയ്ള്  രുകകുണ്ത്. 
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(ii) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അരംഭിക്കുന് ബഡ് സ് സ് ളില്/ബഡ് സ് പുനരധിവാസ  കഔന്ദ്രത്തില്  

െഔട്ടിരം, ഄരിസ്ഥാന സൗഔരയ്ള്  എന്ിവ രുക്കുന്  കര്ാജക്ടുഔള്ക്  കലാക് 

പഞ്ചായത്തിനും  ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനും വിഹിതം നല്ഔാവന്താണ്. 

 (3) ബഡ് സ് പുനരധിവാസ കഔന്ദ്രത്തിെല ഄകന്തവാസിഔള്ക്  ഄവഔാശെപ്പട്ട  

സൃത്തുകള്  ഄവരുെര സംരക്ഷണം നിയമാനുസൃതം ഏെറ്റടുത്തിട്ടുള്ള  സ്ഥാപനത്തിെെ 

ഈരമസ്ഥതയികലയ്ക്ക് വഔമാുംന് സംവിധാനം കര്ാത്സ്ാഹിപ്പികണം. ആത്തരം 

സ്ഥാപന് െര ഈരമസ്ഥതയിം  ം ഭരണത്തിം  ം ഄകന്തവാസിഔ െര 

രക്ഷഔര്ക്ത്താകള്ക്  നിര്ക്ണായഔമായ പകു വുണ്ായിരികണം. 

(4)  സാമൂഹയതിമേലഔെള നിരുത്സ്ാഹെപ്പടുത്തുന്തിനും ലഹരി ഈപകയാഖ വിപത്തുഔള്െക 

തിെര കബാധവല്കരണം നരത്തുന്തിനും ഄനുകയാജയമായ കര്ാജക്ട്  ഗ്രാമ - കലാക് 

പഞ്ചായത്തുഔള്ക്  ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

 (5) ഏെതങ്കിം  ം സംഗരനയുടെ കരകയാ സമൂദായത്തികെകയാ നിയന്ത്രണത്തികലാ ഈരമസ്ഥത 

യികലാ ഈള്ള ശ്മശാനം  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വിട്ടുതരിഔയാെണങ്കില്   വസ്തു അര്ക്ജികല്  

ചട്ട്ള്  ര്ഔാരം  ഄത് ഏെറ്റടുത്ത്  വിഔസന പരിപാലന ര്വര്ക്ത്തന്ള്   

നരപ്പിലാകാവന്താണ്. 

12.13.2  ഄങ്കണവാരിഔള്  പരിപാലികല്  

(1)  ഄങ്കണവാരിഔള്ക് സ്ഥലം, െഔട്ടിരം, ചുറ്റമതില് , ൄരിെവള്ളം, ഫര്ക്ണിചൃര്ക് , മറ്റ് ഭൗതിഔ 

സൗഔരയ്ള്  മുതലായവ ര്ദാനം െചയ്യുന്തിന് ര്ാധാനയം നല്ൄന് കര്ാജക്ടുഔള്  

ഈുണ്ാഔണം. 

(2) ഄങ്കണവാരിഔളില്  മുര്ാെത ഹാജരാൄന് ൄട്ടിഔള് , കപാഷഔാഹാരം ലഭിക്കുവാന്   

ഄര്ക്ഹതയുടെ ള്ളവരും ഄത് സൃീഔരികാന്   തയ്യാുംള്ളവരുമായ മറ്റ് വിഭാഖ്ള്  

എന്ിവര്ക്ക് മാത്രകമ  ഄങ്കണവാരിഔളിലൂെര  ഭക്ഷണം  വിതരണം െചകയ്യുണ്ടള്ളൂ. 

(3) ഄങ്കണവാരി കപാഷഔാഹാര വിതരണവം ര്വര്ക്ത്തനവം ഫലര്ദമാണ് എന്നുറപ്പു 

വരുത്താന്  ഄങ്കണവാരി െവല്ഫയര്ക്  ഔമ്മിറ്റി, നിരീക്ഷണ ഔമ്മിറ്റി, ജനര്തിനിധിഔള്  

എന്ിവരുെര  ആരെപരം  ഔള്  നിരന്തരം  ഈുണ്ാൄന് രീതിയില്   ഄവയുടെ െര ര്വര്ക്ത്തനം 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയുടെ െര  ആരെപരല്  മുകകന ക്രമീഔരികണം. 

(4) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിെെ കരകാമൂലമുള്ള സമ്മതകത്താെര  ഄങ്കണവാരി സ്ഥാപിക്കുന്തിന് 

സ്ഥലം വാങ്ങുന്തിനും  െഔട്ടിരം നിര്ക്മ്മിക്കുന്തിനും കലാക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്ക്  

കര്ാജക്ടുഔള്  തയ്യാറാകാവന്താണ്. 
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(5) ഄങ്കണവാരിഔള്ക് സ്ഥലം വാങ്ങുന്തിന് ഗ്രാമ, കലാക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ഔള്ക്  

സംയുടെ ക്ത കര്ാജക്ട് ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. എന്ാല്  കര്ാജക്ട്  നിര്ക്വഹണം 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിെെ  ചുമതലയായിരികണം. 

(6) സ്ത്രീഔള്ക്കും പുരുഷന്മാര്ക്ക്കും രുകപാെല ര്കയാജനം ലഭിക്കുന് വീര് നിര്ക്മ്മാണം, ഔക്കൂസ് 

നിര്ക്മ്മാണം, ൄരിെവള്ളം ലഭയമാകല്, വീര് വവദുതീഔരണം, ഄങ്കണവാരി െഔട്ടിര 

നിര്ക്മ്മാണം, ഄങ്കണവാരി കപാഷഔാഹാരം മുതലായവയുടെ ം  സമാന സൃഭാവമുള്ളവയുടെ ം  

വനിതാ ഗരഔ പ്ധതതിയില്  ഈള്െപ്പടുത്താവന്തല്ല. 

12.12.3 ഭക്ഷണ വിതരണ പരിപാരിഔള്  

(1) ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്ക് എയ്ഡ് സ് ഔണ് കട്രാള്  െസാവസറ്റി മുകകന എചൃ.്ഐ.വി. 

ഄണബാധിതര്ക്ക്  കപാഷഔാഹാരം നല്ഔാവന്താണ്. 

(2)  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്ക്  ഏെറ്റടുകാവന്  ഭക്ഷണ വിതരണ പരിപാരിഔള്   ചുവെര 

വിവരിക്കുന്നു. 

(i)  സര്ക്കാര്ക്  സ് ക്കൂ ഔളില്  യുടെ .പി. വിഭാഖം (ഏഴാം ക്ലാസ് ) വെരയുടെ ള്ള ഄര്ക്ഹതെപ്പട്ട 

എല്ലാ വിദയാര്ക്ഥിഔള്ക്കും ര്ഭാത ഭക്ഷണം  വിതരണം െചയ്യുന് കര്ാജക്ടുഔള്  

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്ക്  അവിഷ് കരികാവന്താണ്. പട്ടിഔജാതി, പട്ടിഔവര്ക്ഖ 

ജനസംകയ ടുതം  ള്ള ര്കദശ്ളികലയുടെ ം തീരകദശകമകലയികലയുടെ ം സ്  ഔളില്  ഇ 

പരിപാരി നിര്ക്ബന്ധമമായുടെ ം നരപ്പിലാകണം. ഄ്ധതയാപഔ - രക്ഷഔര്ക്തൃ  സമിതിയുടെ െര  

ചുമതലയില്  നരപ്പാക്കുന് ഇ കര്ാജക്ടിന് സ് കപാണ് സര്ക്ഷിപ്പിലൂെര വിഭവ 

സമാഹരണം നരത്താവന്താണ്.  

 (ii) പട്ടിഔവര്ക്ഖ പരിചരണ കസവന പാകകജ്  ര്ഔാരം  ഄര്ക്ഹതയുടെ ള്ള പട്ടിഔവര്ക്ഖ 

വിഭാഖത്തിന് ഄങ്കണവാരി മുകകന  പാഔം െച സം ഭക്ഷണം വിതരണം െചയ്യുന്തിനുള്ള 

കര്ാജക്ട്. 

(iii) അശ്രയ പരിചരണ പാകകജ്  ര്ഔാരം  ഄര്ക്ഹതയുടെ ള്ള ഄഖതിഔള്ക് ഄങ്കണവാരി 

മുകകന  പാഔം െച സം ഭക്ഷണം വിതരണം െചയ്യുന് കര്ാജക്്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്ക് 

ഏെറ്റടുകാവന്താണ്.  

(iv) അശ്രയ കര്ാജക്ടിെല  ഄഖതി ൄടുംബ്െള ഔെുണ്ത്തുന്തിനുള്ള മാനദണ്ഡ് ം 

അശ്രയ കര്ാജക്ടിനു കവുണ്ി  പരിചരണ കസവന്ള്  തയ്യാറാകകണ്ടുന്  

മാര്ക്ഖകരകയുടെ ം  ഄനുബന്ധമം 4– ല്  നല്ഔിയിട്ടുുണ്്. 

(v) നിര്ക്്ധതനരായ കരാഖിഔള്ക്, ഄവര്ക്  അശുപത്രിയില്  ഔഴിയുടെ ന് ദിവസ്ളില് , 

ൄടുംബശ്രീ മുകകന ഭക്ഷണം പാഔം െച സം് നല്ൄന് കര്ാജക്ട്.   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

നരപ്പാക്കുന്  ഇ പ്ധതതിക്  അവശയമായ ടഔ  അശുപത്രി ഄധിെതരുെര  

സാക്ഷയപത്രത്തിെെ  ഄരിസ്ഥാനത്തില്   ൄടുംബശ്രീക് െഔാടുകാവന്താണ്. 
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(vI)  ബഡ് സ് സ് ക്കൂളിെല ൄട്ടിഔള്ക്കും ബഡ് സ് പുനരധിവാസകഔന്ദ്രത്തിെല  ഄകന്തവാസി 

ഔള്ക്കും ഄനുപൂരഔ കപാഷഔാഹാരവം ഈചൃഭക്ഷണവം  ൄടുംബശ്രീ മുകകന പാഔം െച സം് 

നല്ൄന്തിനുള്ള കര്ാജക്ട് 

(3)  പഔല്വീര് സൗഔരയം  ര്കയാജനെപ്പടുത്തുന്വരില്  ഄര്ക്ഹതയുടെ ള്ളവര്ക്ക് പാഔം െച സം 

ഈചൃഭക്ഷണം വിതരണം െചയ്യുന്  കര്ാജക്ടുഔള്   ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്ക് 

നിര്ക്കേശികാവന്താണ്. 

12.14 ഔായിഔ വികനാദ സൗഔരയ്ള്  

(1)  പതിമൂന്ാം  പ്ധതതിയില്  ഔായിഔ രംഖത്ത്  തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്  ടുതല്   

സജീവമായി  ആരെപകരുണ്താണ്.  ഇ രംഖത്ത് സംസ്ഥാനത്തിന് നഷ്ടെപ്പട്ട മുന്വഔ 

തിരിചൄ പിരികാനും ജന് െര ഔായിഔവം മാനസിഔവമായ അകരാഖയം  ഈറപ്പു 

വരുത്താനും  ജീവിത വശലീ കരാഖ്ള്  നിയന്ത്രിക്കുന്തിനും ആത് അവശയമാണ്. 

(2)  ഔളിസ്ഥലവം കറഡിയവം രുക്കുന്തിനുകവുണ്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്ക് സ്ഥലം 

വാങ്ങുന്തിനുള്ള കര്ാജക്ട് ഏെറ്റടുകാവന്ടം ഄതികലയ്ക്ക് കലാക്, ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തുഔള്ക്  വിഹിതം നല്ഔാവന്ടമാണ്. 

(3) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുതല സ് കപാര്ക്ര് സ് ഔൗണ് സിം  ഔള്   സജീവമാകകുണ്ടം, ഔായിഔ 

ക്ഷമതയുടെ ള്ള ൄട്ടിഔെള െചുംപ്പത്തിെല ഔെുണ്ത്തി ദീര്ക്ഗവീക്ഷണകത്താെരയുടെ ം  

സംസ്ഥാന/ജില്ലാ സ് കപാര്ക്ര് സ് ഔൗണ് സിം  ഔ െര പങ്കാളിത്തകത്താെരയുടെ ം  ശാസ്ത്രീയ 

പരിശീലന പരിപാരിഔള്   രിപഔല്പന െച സം്  നരപ്പിലാകാവന്താണ്. 

(4)  ഒകരാ ര്കദശത്തും ര്ചാരത്തിം  ള്ള സ് കപാര്ക്ര് സ്- െഖയിംസ്  ആന്ളില്  വദനംദിന 

പരിശീലനം, കഔാചൃിംഖ് ഔയാമ്പുഔള് , മത്സ്ര്ള്  എന്ിവ സംഗരിപ്പികാവന്താണ്. 

(5)  തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെെ  സാ്ധതയതയ്ക്ക്  ഄനുസൃതമായി  തിരെഞ്ഞടുകെപ്പട്ട 

ആന്ളില്  സ്ഥാപനതല രീമിെന തിരെഞ്ഞടുത്ത് പരിശീലിപ്പിക്കുഔയുടെ ം മത്സ്ര്ളില്   

പെങ്കടുകാന്   സഹായിക്കുഔയുടെ ം  െചയ്യാവന്താണ്. 

(6)  ഔായിഔ രംഖെത്ത ര്വര്ക്ത്തന്ള്ക് സ് കപാണ് സര്ക്ഷിപ്പിലൂെര പരമാവധി വിഭവ്ള്  

ഔെുണ്ത്താന്  ശ്രമികണം. ആതിനായി പ്ധതതി വിഹിതം  വിനികയാഖിക്കുന്ത് ഇ 

ഈത്തരവില്  ര്തിപാദിക്കുന് സബ് സിഡി വയവസ്ഥഔള്  പാലിചൄെഔാുണ്ായിരികണം. 

(7) 04.02.2010-െല 8378/ഡി.എ1/2010/തസൃഭവ നമ്പര്ക്  സര്ക്ക്കുലറില്  നിര്ക്കേശിചൃിട്ടുള്ളട 

ര്ഔാരം ഗ്രാമതല കസ്പാര്ക്ര്സ് ഔൗണ്സില്  രിപീഔരിചൃ ് ര്വര്ക്ത്തന്ള്  

ഏെറ്റടുക്കുന്തിനുള്ള നരപരിഔള്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്  സൃീഔരികകുണ്താണ്. 

(8) യുടെ വജനകക്ഷമ കമകലയില്  സംസ്ഥാന യുടെ വജനകക്ഷമ കബാര്ക്ുമായി  

സഹഔരിചൄെഔാണ്ടുള്ള കര്ാജക്ടുഔള്   ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 
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12.15 സഹഔരണം 

(1) ര്വര്ക് ത്തന ക്ഷമതയുടെ ള്ള സഹഔരണ സംഗ്ള് ക് ധനസഹായം നല്ഔല് , 

ഄരിസ്ഥാന സൗഔരയ്ള്  ര്ദാനം  െചയ്യുഔ,  ഄവയുടെ െര അധുനിഔ വല്കരണം 

കര്ാത്സ്ാഹിപ്പിക്കുഔ എന്ിവയായിരികണം സഹഔരണ കമകലയില്   വിഭാവനം 

െചയ്യുന് കര്ാജക്ടുഔള് . 

(2) ര്ാകദശിഔ സാമ്പത്തിഔ വിഔസനത്തിന് പൂരഔമായ  രു സഹഔരണ വായ്പാനയം 

തകേശഭരണ സ്ഥാപനതലത്തില്  അവിഷ് കരികകുണ്താണ്. 

(3)  പരമ്പരാഖത വയവസായ സഹഔരണ സംഗ് െര വവവി്ധതയവല്കരണവം  

ആതര സഹഔരണ സ്ഥാപന് െര  ശാക്തീഔരണവം സഹഔരണകമകലയില്  

വിഭാവനം െചയ്യുന് മുകയ ഔാരയപരിപാരി അയിരികണം. 

(4) സൃയം സഹായസംഗ്ള്  മുകകന ഔാര്ക്ഷിഔ വയാവസായിഔ സംരംഭഔതൃ വിഔസനം 

തൃരിതെപ്പടുത്തുന് കര്ാജക്ടുഔള്  അവിഷ് കരികാവന്താണ്. 

(5)  പുതിയ സഹഔരണ സംഗ്ള്  നിര്ക്കേശിക്കുകമ്പാള്   ഄത് തകേശഭരണ സ്ഥാപന 

പരിധിക്കുള്ളില്  നിലവിലില്ലാത്ത കമകലഔ െര  ര്വര്ക്ത്തനത്തിനാണ് എന്് 

ഈറപ്പുവരുകത്തുണ്താണ്. 

(6)  സഹഔരണ സംഗ് െര  വിഭവകശഷിയുടെ ം  ഄധിഔ വിഭവവം  വിനികയാഖിചൃ ് 

ര്ാകദശിഔ സാമ്പത്തിഔ വിഔസനം തൃരിതെപ്പടുത്തുന് ഔണ് കസാര്ക്ഷയം 

രിപീഔരികാവന്താണ്. 

12.16 ഔലയുടെ ം സംസ് കാരവം 

പതിമൂന്ാം പ്ധതതികാലത്ത് ര്ാകദശിഔ ഖവണ് െമന്റുഔള്  ഔലാ സാംസ് കാരിഔ രംഖത്ത്  

ശക്തമായ ആരെപരം  ഔള്  നരത്തണം. പല സ്ഥല്ളിം  ം സാംസ് കാരിഔ നിലയ്ള്  

സ്ഥാപിചൃിട്ടുെുണ്ങ്കിം  ം സാംസ് കാരിഔ ര്വര്ക്ത്തന്ള്  നരക്കുന്ില്ല. തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനത്തിെെ നിയന്ത്രണത്തിം  ള്ള  സാംസ് കാരിഔ നിലയ്ള് , വായനശാലഔള് , 

വിദയാലയ്ള്  എന്ിവ കഔന്ദ്രീഔരിചൃ ് ഔലാ സാംസ് കാരിഔ ര്വര്ക്ത്തന്െള  

കര്ാത്സ്ാഹിപ്പികണം. ജനഔീയ സമിതിഔ കരയുടെ ം  സന്്ധത സംഗരനഔ കരയുടെ ം  മറ്റം 

കനതൃതൃത്തില്  ര്ാകദശിഔമായ വിഭവ്ള്  സമാഹരിചൄ െഔാണ്ടുകവണം ഇ 

ര്വര്ക്ത്തന്ള്  കര്ാത്സ്ാഹിപ്പികാന്. ഇ ഈത്തരവിെെ ഭാഖമായ സബ് സിഡി 

സംബന്ധമിചൃ മാര്ക്ഖ നിര്ക്കേശ്ള്  ഄനുസരികചൃാ സാംസ് കാരിഔ വൄപ്പിെെ  വയവസ്ഥഔള്  

പാലിചൄെഔാകുണ്ാ പ്ധതതിയില്  നിന്നും കര്ാത്സ്ാഹന സഹായം  നല്ഔാവന്താണ്. 
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13 ര്കതയഔ വിഭാഖ്ള്ക്കുള്ള നിര്ക്കേശ്ള്  

13.1 പട്ടിഔജാതി ഈപപ്ധതതി (Sheduled Caste Sub Plan) 

(1) പട്ടിഔജാതി വിഭാഖകാരുെര വിഔസനത്തിനുകവുണ്ി ഒകരാ തകേശഭരണ സ്ഥാപനവം  

പ്ധതതിയുടെ െര ഭാഖമായി  പട്ടിഔജാതി  ഈപപ്ധതതി  രി തയ്യാറാകണം. പട്ടിഔജാതി 

ഈപപ്ധതതി വിഹിതം സംസ്ഥാന ബജറ്റില്  ര്കതയഔം വഔയിരുത്തി  നല്ൄന്ട 

ര്ഔാരമായിരികണം പ്ധതതി തയ്യാറാകകുണ്ത്. 

 (2) പട്ടിഔജാതി വിഭാഖകാരുെര  സാമ്പത്തിഔ വിഔസനം, സാമൂഹയ വിഔസനം, പശ്ചാത്തല 

സൗഔരയവിഔസനം എന്ീ കമകലഔളില്  പ്ധതതിഔള്  അവിഷ് കരികാവതാണ്. 

(3)  വയക്തിഔള്ക്കും ൄടുംബ്ള്ക്കും കനരിട്ടു ര്കയാജനം ലഭിക്കുന്  കര്ാജക്ടുഔ ം പട്ടിഔജാതി 

വിഭാഖകാരുെര െപാടസൗഔരയ വിഔസനത്തിനുള്ള  കര്ാജക്ടുഔ ം തയ്യാറാകാവന് 

താണ്. 

(4)  2010-11-ല്  പട്ടിഔജാതി വിഭാഖെത്ത സംബന്ധമിചൃ ്  പട്ടിഔജാതി വിഔസന വൄപ്പും തകേശ 

ഭരണ സ്ഥാപന് ം സംയുടെ ക്തമായി നരത്തിയ പട്ടിഔജാതി സാകങ്കത് കരയുടെ ം 

ൄടുംബ് കരയുടെ ം സര്ക്കവ വിവര്ള്  ഔഴിയുടെ ന്ിരകത്താളം പുടകി തയ്യാറാകി ഄതിെെ 

ഄരിസ്ഥാനത്തില്  പട്ടിഔജാതി  നിണകഭാൃ തെ ൄടുംബ്കളയുടെ ം നിണകഭാൃ തെ ര്കദശവം 

ഄവര്ക്ക്കു കവുണ്ിയിട്ടുള്ള  ര്വര്ക്ത്തന് ം  പരിഖണികാവന്താണ്. 

(5)  ൄറഞ്ഞത് 5 പട്ടിഔജാതി ൄടുംബ്െളങ്കിം  ം  ഄടുത്തടുത്ത് താമസിക്കുന്    ര്കദശം  രു 

പട്ടിഔജാതി സകങ്കതമായി ഔണകാകി  ഄവിെര ൄരിെവള്ളം, വവദുതി എന്ീ  െപാട 

സൗഔരയ്ള്  ഏര്ക്െപ്പടുത്തുന്തിന് പട്ടിഔജാതി ഈപപ്ധതതി വിഹിതം  വഔയിരുത്താവന് 

താണ്.  

(6) വവദുതി, ൄരിെവള്ളം എന്ീ െപാട സൗഔരയ കര്ാജക്ടുഔ െര  അെഔ  നിണകഭാൃ തെ 

ൄടുംബ്ളില്  ഄമ്പത് ശതമാനത്തിലധിഔം  പട്ടിഔജാതികാരാെണങ്കില്  മാത്രകമ 

പട്ടിഔജാതി ഈപപ്ധതതി വിഹിതം വഔയിരുത്താപ്. ജലകസചന കര്ാജക്ടാെണങ്കില്  

െമാത്തം ജലകസചനം നരത്തെപ്പടുന് െഷിഭൂമിയുടെ െര ഄമ്പത് ശതമാനത്തിലധിഔം 

പട്ടിഔജാതി വിഭാഖകാരുകരതായിരികണം. ആകാരയം െതളിയിക്കുന്തിനായി  

കര്ാജക്ടിെെ ര്കയാജനം ലഭിക്കുന് അയെകട്ട് ര്കദശത്തിെെ  രു സാമൂഹയ ഭൂപരം 

കര്ാജക്ടിെനാപ്പം തയ്യാറാകി വയ് കകുണ്ടം ഭൂപരത്തില്  നരത്താനുകേശിക്കുന്  

ര്വൃത്തിയുടെ െര സ്ഥാനവം ര്കയാജനം ലഭിക്കുന് എല്ലാ നിണകഭാൃ തെ ൄടുംബ് കരയുടെ ം  

സ്ഥാനവം (ജലകസചന കര്ാജക്ടുഔളില്  ര്കയാജനം ലഭിക്കുന് െമാത്തം െഷി 

സ്ഥലത്തിെെ സ്ഥാനം) ഄരയാളെപ്പടുകത്തുണ്ടം ഄര്ഔാരം ഄരയാളെപ്പടുത്തിയ 

സാമൂഹയ ഭൂപരത്തില്   പട്ടിഔജാതി ൄടുംബ് െര സ്ഥാനം (ജലകസചന കര്ാജക്ടുഔളില്   

പട്ടിഔജാതി വിഭാഖകാരുെര െഷി സ്ഥലത്തിെെ സ്ഥാനം) ര്കതയഔ നിറത്തില്  
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ഔാണിചൃിരികകുണ്ടമാണ്. കര്ാജക്ട്  നരപ്പിലാകിയാല്  ര്കയാജനം  ലഭിക്കുന് അെഔ 

ൄടുംബ് െര  പട്ടിഔയുടെ ം ഄതില്  പട്ടിഔജാതി ൄടുംബ് െര പട്ടിഔയുടെ ം സാമൂഹയ 

ഭൂപരകത്താെരാപ്പം കചര്ക്ത്തിരികകുണ്താണ്. നിണകഭാൃ തെ ൄടുംബ് െര  പട്ടിഔഔ ം  

സാമൂഹയ ഭൂപരവം 'കലാക് പട്ടിഔജാതി വിഔസന ഒഫീസര്ക്   സ്ഥല പരികശാധന നരത്തി  

കബാ്ധതയെപ്പകരുണ്ടം ഄത് സംബന്ധമിചൃ ് ചുവെര ര്തിപാദിക്കുന് ര്ഔാരം  രു 

സര്ക് ട്ടിഫികറ്റ്  സാക്ഷയെപ്പടുകത്തുണ്ടമാണ്. 

    ‘.........................................തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെെ ........................... വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതിയില്   

ഈള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള............................... കര്ാജക്ട് ഞാന്  പരികശാധിക്കുഔയുടെ ം  കര്ാജക്ടില്  

ഈള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള ര്വൃത്തിഔ ം  ര്വര്ക്ത്തന് ം  ഞാന്  മനസ്സിലാക്കുഔയുടെ ം  

െച സംിരിക്കുന്നു.  കര്ാജക്ട്  മുകകന ര്കയാജനം  ലഭിക്കുന് അെഔ  നിണകഭാൃ തെ  

ൄടുംബ്ളില്/ജലകസചനം  നരത്തുന് െഷി സ്ഥലത്തിെെ  ഈരമസ്ഥരില്   ഄമ്പത് 

ശതമാനത്തിലധിഔം  പട്ടിഔജാതികാരാെണ് ഞാന്  കനരിട്ട് സ്ഥല പരികശാധന 

നരത്തിയതില്   നിന്് എനിക് കബാധയെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതാെണന്് സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു. ഇ 

കര്ാജക്ടിനുകവുണ്ി തയ്യാറാകിയ  സാമൂഹയ ഭൂപരവം ര്കയാജനം ലഭിക്കുന് അെഔ 

ൄടുംബ് െര  പട്ടിഔയുടെ ം ര്കയാജനം ലഭിക്കുന്  പട്ടിഔജാതി വിഭാഖ ൄടുംബ് െര 

പട്ടിഔയുടെ ം  ഞാന്  സാക്ഷയെപ്പടുത്തി  ആകതാെരാപ്പം സമര്ക്പ്പിക്കുന്നു.’ 

(7) പട്ടിഔജാതി കഔാളനിഔള്കഔത്തുള്ള കറാഡ് നിര്ക്മ്മാണ ര്വൃത്തിഔള്ക്  മാത്രകമ 

പട്ടിഔജാതി ഈപപ്ധതതി വിഹിതം വഔയിരുത്താപ്. 

(8) െഷി ഭൂമിയില്ലാത്ത പട്ടിഔജാതി ൄടുംബ്ള്ക്  പാട്ടക്കൃഷി െചയ്യുന്തിന്  ധനസഹായം 

ഄനുവദനീയമാണ്. 

(9)  പട്ടിഔജാതി യുടെ വതീയുടെ വാക െര  വിദയാഭയാസം, വികദശത്ത് െതാഴില്  കതരല് ,  സൃയം 

െതാഴില്  പരിപാരിഔള് , െതാഴില്   പരിശീലന്ള് , ഔായിഔ വിഔസനം, വരുമാന 

വര്ക്്ധതന സംരംഭ്ള്  മുതലായവ കര്ാത്സ്ാഹിപ്പിക്കുതിന്  കര്ാജക്ടുഔള്  

അവിഷ് ഔരികകുണ്താണ്. 

(10) പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തില്െപ്പട്ട ര്ഖത്ഭരായ വിദയാര്ക്ഥിഔള്ക്  ഄന്തര്ക്കദശീയ 

സര്ക്വഔലാശാലഔളില്/വിദയാഭയാസ സ്ഥാപന്ളില്  ഈന്ത പഠനം നരത്തുന്തിനുള്ള 

സ് കഔാളര്ക്ഷിപ്പ് ലഭിചൄഔഴിഞ്ഞാല്  ഄഡ്മിഷന് , യാത്ര എന്ിവ  ഈള്െപ്പെരയുടെ ള്ള 

െചലവഔള്കായി പട്ടിഔജാതി വിഔസന വൄപ്പിെെ മാനദണ്ഡ്ള്  ര്ഔാരം  

ധനസഹായം നല്ഔാവന്താണ്. 

(11)  സമര്ക്ഥരായ പട്ടിഔജാതി വിദയാര്ക്ഥിഔള്ക് സംസ്ഥാന-കദശീയ ഏജന്സിഔള്  

നരത്തുന് െമഡികല്  - എഞ്ചിനീയറിംഖ് കഔാഴ് സുഔളികലയ്ക്കള്ള എന്ട്രന്സ് കഔാചൃിംഖ് 

ക്ലാസ്സുഔളില്   പെങ്കടുക്കുന്തിനും  പരീക്ഷയുടെ െര റാങ്ക് ലിറിെല  െമരിറ്റ് ഄരിസ്ഥാനത്തില്  
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ര്കവശനം  ലഭിക്കുന്  സ്ഥാപന്ളില്  കചര്ക് ന്് പഠനം നരത്തുതിനും  ധനസഹായം  

നല്ൄന് കര്ാജക്ടുഔള്  ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. സര്ക്കാര്ക്  കമകലയില്  നരത്തുന്  സിവില്  

സര്ക്വീസ് പരിശീലന കഔാഴ് സുഔളില്  പെങ്കടുക്കുന്തിനും  സഹായം നല്ഔാവന്താണ്. 

 (12) പട്ടിഔജാതി യുടെ വതീ യൂവാകള്  വയക്തിഖതമായുടെ ം  ്പുകപ്പ് ഄരിസ്ഥാനത്തിം  ം  അരംഭിക്കുന്  

വരുമാന വര്ക്്ധതന കര്ാജക്ടുഔള്ക്  ബാങ്ക് വായ്പ തരെപ്പടുത്തുന്തിനും  സബ് സിഡി 

ഄനുവദിക്കുന്തിനും  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്  മുന്ഖണനയുടെ ം ര്ാധാനയവം നല്ഔണം. 

(13)  പട്ടിഔജാതി കഔാളനിഔളില്  തൃപ്തമാിഔരമായ രീതിയില്   ൄരിെവള്ള സൗഔരയവം ഄവരുെര 

വീടുഔളില്   ഔക്കൂസ് സൗഔരയവം  ലഭയമാക്കുന്തിനുള്ള കര്ാജക്ടുഔള്ക്  മുന്ഖണന 

നല്ഔണം. ഄവ ഏെറ്റടുത്തകശഷം മാത്രകമ പട്ടിഔജാതി ഈപപ്ധതതി ഫണ്ടുഔള്  

വഔയിരുത്തിെഔാണ്ടുള്ള മറ്റ് കര്ാജക്ടുഔള്  (ഄനിവാരയ കര്ാജക്ടുഔള്  ഴിെഔ) 

ഏെറ്റടുകാപ്. 

(14) പട്ടിഔജാതി വിഭാഖ്ളില്  നിന്നും ഈയര്ക് ന്നു വരുന്  ര്തിഭഔള്ക് വികശഷിചൄം  ജില്ലാ - 

സംസ്ഥാന -  കദശീയ - ഄന്തര്ക്കദശീയ  തല്ളില്   ഄംഖീഔാരം ലഭിക്കുന്വര്ക്ക് 

ഄവരുെര കമകലയില്  ടുതല്   വിപുലമായ ര്വര്ക്ത്തന്ള്   നരത്താന്  ഄവര്ക്  തെന് 

തയ്യാറാകി സമര്ക്പ്പിക്കുന്  കര്ാജക്ടുഔള്ക്,  നൂതന പരിപാരിഔള്കായുടെ ള്ള ജില്ലാതല 

സമിതിയുടെ െര ശുപാര്ക്ശയ്ക്ക് വികധയമായി, സഹായം നല്ഔാവതാണ്. ആതര 

ഏജന്സിഔളില്   നിന്നുള്ള  പിന്തുണ ഈറപ്പാകാനും  ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്ക്  മുന്വഔ 

എടുകാവന്ടമാണ്. 

(15)  പട്ടിഔജാതി ഈപപ്ധതതി നിര്ക്വഹണം അരംഭിചൄ ഔഴിഞ്ഞാല് , പട്ടിഔജാതി ഈപ പ്ധതതി 

വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ് ‘പട്ടിഔ ജാതി  ഈപപ്ധതതി നിരീക്ഷണ സമിതി’ യായി  പരിവര്ക്ത്തനം 

െചയ്യെപ്പരണം. പട്ടിഔജാതി ഈപപ്ധതതി കര്ാജക്ടുഔ െര  നിര്ക്വഹണം, ഫുണ്് വിനികയാഖം 

എന്ിവ കമാണിറ്റര്ക്  െചയ്യുഔയാണ്  നിരീക്ഷണ സമിതിയുടെ െര  ചുമതല.  ഇ ഗട്ടത്തില്   

നിര്ക്വഹണ സമിതിയുടെ െര ഔണ് വീനറായി നിര്ക്വഹണ ചുമതല ആല്ലാത്ത  രു 

ഈകദയാഖസ്ഥെന  ഭരണസമിതി നികയാഖികകുണ്താണ്. 

(16) നിരീക്ഷണ ഔമ്മിറ്റിയുടെ െര റികപ്പാര്ക് ട്ട് തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെെ  ഭരണസമിതി 

കയാഖത്തിെെ ഄജുണ്യില്  ഈള്െപ്പടുത്തി ചര്ക്ചൃ െച സം് അവശയമായ നരപരി 

സൃീഔരികണം. 

13.2 പട്ടിഔ വര്ക്ഖ ഈപപ്ധതതി ( Tribal Sub Plan) 

(1)  പട്ടിഔവര്ക്ഖ വിഭാഖകാരുെര  വിഔസനത്തിനുകവുണ്ി ഒകരാ തകേശഭരണ സ്ഥാപനവം  

പ്ധതതിയുടെ െര ഭാഖമായി  പട്ടിഔവര്ക്ഖ  ഈപപ്ധതതി  രി തയ്യാറാകണം. പട്ടിഔവര്ക്ഖ 

ഈപപ്ധതതി വിഹിതം സംസ്ഥാന ബജറ്റില്   ര്കതയഔം  വഔയിരുത്തുന്ട ര്ഔാരമാണ് 

പ്ധതതി തയ്യാറാകകുണ്ത്. 
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 (2) പട്ടിഔവര്ക്ഖ വിഭാഖകാരുെര  സാമ്പത്തിഔ വിഔസനം, സാമൂഹയ വിഔസനം, പശ്ചാത്തല 

സൗഔരയവിഔസനം എന്ീ കമകലഔളില്  പ്ധതതിഔള്  അവിഷ് കരികാവന്താണ്. 

(3) വയക്തിഔള്ക്കും ൄടുംബ്ള്ക്കും കനരിട്ടു ര്കയാജനം ലഭിക്കുന്  കര്ാജക്ടുഔ ം പട്ടിഔവര്ക്ഖ 

വിഭാഖകാരുെര െപാട സൗഔരയവിഔസനത്തിനായുടെ ള്ള കര്ാജക്ടുഔ ം തയ്യാറാകാവന് 

താണ്. 

(4) പട്ടിഔവര്ക്ഖ  ഈപപ്ധതതിയുടെ െര ഭാഖമായി പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഄഖതി ൄടുംബ് െര  പരിചരണ 

കസവന് െര  പാകകജ് തയ്യാറാകകുണ്താണ്. പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഄഖതി ൄടുംബ്െള 

ഔെുണ്ത്തുന്തിനുള്ള മാനദണ്ഡ് ം ഄവര്ക്ക്കുകവുണ്ി  തയ്യാറാകകണ്ടുന്  പരിചരണ 

കസവന് െര  മാര്ക്ഖകരകയുടെ ം  ഄനുബന്ധമം 5-ല്  നല്ൄന്നുുണ്്. 

(5) 2008-10-ല്  പട്ടിഔവര്ക്ഖ വിഔസന വൄപ്പും തകേശഭരണ സ്ഥാപന് ം സംയുടെ ക്തമായി  

നരത്തിയ പട്ടിഔ വര്ക്ഖ വിഭാഖ് െര സാമൂഹയ സാമ്പത്തിഔ സര്ക്കവയുടെ െര  വിവര്ള്  

ഔഴിയുടെ ന്ിരകത്താളം  പുടകി തയ്യാറാകി ഄതിെെ  ഄരിസ്ഥാനത്തില്  പട്ടിഔ വര്ക്ഖ 

നിണകഭാൃ തെ ൄടുംബ്കളയുടെ ം നിണകഭാൃ തെ ര്കദശവം ഄവര്ക്ക്കുകവുണ്ിയിട്ടുള്ള 

ര്വര്ക്ത്തന് ം  പരിഖണികാവന്താണ്. 

(6)  ൄറഞ്ഞത് 5 പട്ടിഔവര്ക്ഖ ൄടുംബ്െളങ്കിം  ം  ഄടുത്തടുത്ത് താമസിക്കുന്  രു  ര്കദശം  

പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഉര് എന്് ഔണകാകി  ഄവിെര ൄരിെവള്ളം, വവദുതി എന്ീ െപാട 

സൗഔരയ്ള്കായി പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഈപപ്ധതതി വിഹിതം  വഔയിരുത്താവന്താണ്.  

(7) വവദുതി, ൄരിെവള്ളം എന്ീ െപാട സൗഔരയ കര്ാജക്ടുഔ െര അെഔ  നിണകഭാൃ തെ 

ൄടുംബ്ളില്  ഄമ്പത് ശതമാനത്തിലധിഔം പട്ടിഔവര്ക്ഖ വിഭാഖമാെണങ്കില്  മാത്രകമ 

പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഈപപ്ധതതി വിഹിതം വഔയിരുത്താപ്. ജലകസചന കര്ാജക്ടാെണങ്കില്  

െമാത്തം ജലകസചനം നരത്തെപ്പടുന് െഷിഭൂമിയുടെ െര ഄമ്പത് ശതമാനത്തിലധിഔം 

പട്ടിഔവര്ക്ഖ വിഭാഖകാരുകരതായിരികണം. ആകാരയം െതളിയിക്കുന്തിനായി  

കര്ാജക്ടിെെ ര്കയാജനം ലഭിക്കുന് അയെകട്ട് ര്കദശത്തിെെ  രു സാമൂഹയ ഭൂപരം 

കര്ാജക്ടിെനാപ്പം  തയ്യാറാകി വയ് കകുണ്ടം ഭൂപരത്തില്  നരത്താനുകേശിക്കുന് 

ര്വൃത്തിയുടെ െര സ്ഥാനവം ര്കയാജനം ലഭിക്കുന് എല്ലാ നിണകഭാൃ തെ ൄടുംബ് കരയുടെ ം  

സ്ഥാനവം (ജലകസചന കര്ാജക്ടുഔളില്  ര്കയാജനം ലഭിക്കുന് െമാത്തം െഷി 

സ്ഥലത്തിെെ സ്ഥാനം) ഄരയാളെപ്പടുകത്തുണ്ടം ഄര്ഔാരം ഄരയാളെപ്പടുത്തിയ 

സാമൂഹയ ഭൂപരത്തില്   പട്ടിഔവര്ക്ഖ ൄടുംബ് െര സ്ഥാനം (ജലകസചന കര്ാജക്ടുഔളില്   

പട്ടിഔവര്ക്ഖ വിഭാഖകാരുെര െഷി സ്ഥലത്തിെെ സ്ഥാനം) ര്കതയഔ നിറത്തില്  

ഔാണിചൃിരികകുണ്ടമാണ്. കര്ാജക്ട്  നരപ്പിലാകിയാല്  ര്കയാജനം  ലഭിക്കുന് അെഔ 

ൄടുംബ് െര  പട്ടിഔയുടെ ം ഄതില്  പട്ടിഔവര്ക്ഖ ൄടുംബ് െര പട്ടിഔയുടെ ം സാമൂഹയ 

ഭൂപരകത്താെരാപ്പം കചര്ക്ത്തിരികകുണ്താണ്. നിണകഭാൃ തെ ൄടുംബ് െര  പട്ടിഔഔ ം  
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സാമൂഹയ ഭൂപരവം വട്രബല്  എക്സ്റ്റന്ഷന്  ഒഫീസര്ക്   സ്ഥല പരികശാധന നരത്തി  

സാക്ഷയെപ്പടുകത്തുണ്ടം ഄകതാെരാപ്പം  സാമൂഹയ ഭൂപരത്തില്  ചുവെര വയക്തമാക്കുന് 

ര്ഔാരം രു സര്ക് ട്ടിഫികറ്റ് തയ്യാറാകി കമല്പറഞ്ഞ ഈകദയാഖസ്ഥന്  

സാക്ഷയെപ്പടുകത്തുണ്ടമാണ്. 

    '.........................................തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെെ ........................... വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതിയില്   

ഈള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള............................... കര്ാജക്ട് ഞാന്  പരികശാധിക്കുഔയുടെ ം  കര്ാജക്ടില്  

ഈള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള ര്വൃത്തിഔ ം  ര്വര്ക്ത്തന് ം  ഞാന്  മനസ്സിലാക്കുഔയുടെ ം  

െച സംിരിക്കുന്നു.  കര്ാജക്ട് മുകകന ര്കയാജനം ലഭിക്കുന് അെഔ  നിണകഭാൃ തെ  

ൄടുംബ്ളില്/ജലകസചനം  നരത്തുന് െഷി സ്ഥലത്തിെെ  ഈരമസ്ഥരില്   ഄമ്പത് 

ശതമാനത്തിലധിഔം പട്ടിഔവര്ക്ഖകാരാെണന്് ഞാന്  കനരിട്ട് സ്ഥല പരികശാധന 

നരത്തിയതില്  നിന്് എനിക് കബാധയെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതാെണന്് സാക്ഷയെപ്പടുത്തുന്നു. ഇ 

കര്ാജക്ടിനുകവുണ്ി തയ്യാറാകിയ സാമൂഹയ ഭൂപരവം  ര്കയാജനം ലഭിക്കുന് അെഔ 

ൄടുംബ് െര  പട്ടിഔയുടെ ം ര്കയാജനം ലഭിക്കുന്  പട്ടിഔവര്ക്ഖ വിഭാഖ ൄടുംബ് െര 

പട്ടിഔയുടെ ം  ഞാന്  സാക്ഷയെപ്പടുത്തി  ആകതാെരാപ്പം സമര്ക്പ്പിക്കുന്നു.’ 

 (8) െഷി ഭൂമിയില്ലാത്ത പട്ടിഔവര്ക്ഖ ൄടുംബ്ള്ക്  പാട്ടക്കൃഷി െചയ്യുന്തിന്  ധനസഹായം 

ഄനുവദനീയമാണ്. 

 (9) പട്ടിഔവര്ക്ഖ യുടെ വതീയുടെ വാക െര  വിദയാഭയാസം, വികദശത്ത് െതാഴില്  കതരല് ,  സൃയം 

െതാഴില്  പരിപാരിഔള് , െതാഴില്   പരിശീലന്ള് , ഔായിഔ വിഔസനം, വരുമാന 

വര്ക്്ധതന സംരംഭ്ള്  മുതലായവ കര്ാത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്തിന്  കര്ാജക്ടുഔള്  

അവിഷ് ഔരികകുണ്താണ്. 

(10) പട്ടിഔവര്ക്ഖ വിഭാഖത്തില്െപ്പട്ട ര്ഖത്ഭരായ വിദയാര്ക്ഥിഔള്ക്  ഄന്തര്ക്കദശീയ   

സര്ക്വഔലാശാലഔളില്/വിദയാഭയാസ സ്ഥാപന്ളില്  ഈന്ത പഠനം നരത്തുതിനുള്ള 

സ് കഔാളര്ക്ഷിപ്പ് ലഭിചൄഔഴിഞ്ഞാല്  ഄഡ്മിഷന് , യാത്ര എന്ിവ ഈള്െപ്പെരയുടെ ള്ള 

െചലവഔള്കായി പട്ടിഔ വര്ക്ഖ വിഔസന വൄപ്പിെെ മാനദണ്ഡ്ള്  ര്ഔാരം   

ധനസഹായം നല്ഔാവന്താണ്. 

(11) സമര്ക്ഥരായ പട്ടിഔവര്ക്ഖ വിദയാര്ക്ഥിഔള്ക് സംസ്ഥാന-കദശീയ ഏജന്സിഔള്  

നരത്തുന് െമഡികല്  - എഞ്ചിനീയറിംഖ് കഔാഴ് സുഔളികലയ്ക്കള്ള എന്ട്രന്സ് കഔാചൃിംഖ് 

ക്ലാസ്സുഔളില്   പെങ്കടുക്കുന്തിനും  പരീക്ഷയുടെ െര റാങ്ക് ലിറിെല  െമറിറ്റ് ഄരിസ്ഥാനത്തില്  

ര്കവശനം  ലഭിക്കുന്  സ്ഥാപന്ളില്  കചര്ക് ന്് പഠനം നരത്തുന്തിനും ധനസഹായം 

ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. സര്ക്കാര്ക്  കമകലയില്  നരത്തുന് സിവില്  സര്ക്വീസ് കഔാചൃിംഖ് 

ക്ലാസ്സില്  പഠിക്കുന്വര്ക്ക്കും  സഹായം നല്ഔാവന്താണ്.  
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(12) പട്ടിഔവര്ക്ഖ വിഭാഖ്ളില്  ഔണ്ടു വരുന് സികിള്  െസല്  ഄനീമിയ കപാം  ള്ള കരാഖ്ള്, 

മറ്റ് അകരാഖയ ര്ശ്ന്ള്  എന്ിവ പരിഹരികാന്  കര്ാജക്ടുഔള്  ഈള്െപ്പടുത്താവന്താണ്. 

 (13) പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഉരുഔളില്  തൃപ്തമാിഔരമായ രീതിയില്   ൄരിെവള്ള സൗഔരയവം ഄവരുെര 

വീടുഔളില്  ഔക്കൂസ് സൗഔരയവം  ലഭയമാക്കുന്തിനുള്ള കര്ാജക്ടുഔള്ക്  മുന്ഖണന 

നല്ഔണം. ഄവ ഏെറ്റടുത്തകശഷം മാത്രകമ പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഈപപ്ധതതി ഫണ്ടുഔള്  

വഔയിരുത്തിെഔാണ്ടുള്ള മറ്റ് കര്ാജക്ടുഔള്  (ഄനിവാരയ കര്ാജക്ടുഔള്  ഴിെഔ) 

ഏെറ്റടുകാപ്. 

 (14) പട്ടിഔവര്ക്ഖ വിഭാഖ് െര പരിചരണ കസവന പാകകജ് രി പരിഖണിചൄ 

െഔാുണ്ായിരികണം  പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഈപപ്ധതതി  തയ്യാറാകകുണ്ത്. 

(15)  പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഈപപ്ധതതി വിഹിതം കറാഡ് നിര്ക്മ്മാണത്തിന് വഔയിരുത്താന്  പാരില്ല. 

എന്ാല്  പട്ടിഔ വര്ക്ഖ ഉരുഔള്ക് ഈള്ളില്  3 മീറ്റര്ക്  വീതിയില്  ഄധിഔരികാത്ത 

നരപ്പാതഔ ം പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഉരുഔളികലയ്ക്ക്  മാത്രമുള്ള 3 മീറ്റര്ക്  വീതിയില്  ഄധിഔരികാത്ത 

നരപ്പാതഔ ം (food-steps) നരപ്പാല് ം (foot-bridges) നിര്ക്മ്മികാവന്താണ്. 

(16)  പട്ടിഔവര്ക്ഖ യുടെ വതീ യൂവാകള്  വയക്തിഖതമായുടെ ം  ്പുകപ്പ് ഄരിസ്ഥാനത്തിം  ം  അരംഭിക്കുന്  

വരുമാന വര്ക്്ധതന കര്ാജക്ടുഔള്ക്  ബാങ്ക് വായ്പ തരെപ്പടുത്തുന്തിനും  സബ് സിഡി 

ഄനുവദിക്കുന്തിനും  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്  മുന്ഖണനയുടെ ം ര്ാധാനയവം നല്ഔണം. 

(17) പട്ടിഔ വര്ക്ഖ വിഭാഖ്ളില്  നിന്നും ഈയര്ക് ന്നു വരുന് ര്തിഭഔള്ക് വികശഷിചൄം  ജില്ലാ - 

സംസ്ഥാന -  കദശീയ - ഄന്തര്ക്കദശീയ  തല്ളില്   ഄംഖീഔാരം ലഭിക്കുന്വര്ക്ക് 

ഄവരുെര കമകലയില്  ടുതല്   വിപുലമായ ര്വര്ക്ത്തന്ള്   നരത്താന്  ഄവര്ക്  തെന് 

തയ്യാറാകി സമര്ക്പ്പിക്കുന്  കര്ാജക്ടുഔള്ക്,  നൂതന പരിപാരിഔള്കായുടെ ള്ള ജില്ലാതല 

സമിതിയുടെ െര ശുപാര്ക്ശയ്ക്ക് വികധയമായി, സഹായം നല്ഔാവതാണ്. ആതര 

ഏജന്സിഔളില്   നിന്നുള്ള  പിന്തുണ ഈറപ്പാകാനും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്ക്  മുന്വഔ 

എടുകാവന്ടമാണ്. 

(18)  പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഈപപ്ധതതി നിര്ക്വഹണം അരംഭിചൄ ഔഴിഞ്ഞാല് , പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഈപ പ്ധതതി 

വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ് ‘പട്ടിഔ വര്ക്ഖ ഈപപ്ധതതി നിരീക്ഷണ സമിതി’ യായി  പരിവര്ക്ത്തനം 

െചയ്യെപ്പരണം. പട്ടിഔജാതി ഈപപ്ധതതി കര്ാജക്ടുഔ െര  നിര്ക്വഹണം, ഫുണ്് വിനികയാഖം 

എന്ിവ കമാണിറ്റര്ക്  െചയ്യുഔയാണ്  നിരീക്ഷണ സമിതിയുടെ െര  ചുമതല.  ഇ ഗട്ടത്തില്   

നിര്ക്വഹണ സമിതിയുടെ െര ഔവീനറായി നിര്ക്വഹണ ചുമതല ആല്ലാത്ത  രു 

ഈകദയാഖസ്ഥെന  ഭരണ സമിതി നികയാഖികകുണ്താണ്. 
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 (19) നിരീക്ഷണ ഔമ്മിറ്റിയുടെ െര റികപ്പാര്ക് ട്ട് തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെെ  ഭരണസമിതി 

കയാഖത്തിെല ഄജുണ്യില്  ഈള്െപ്പടുത്തി ചര്ക്ചൃ െച സം് അവശയമായ നരപരി 

സൃീഔരികണം. 

13.3 വനിതാഗരഔ പ്ധതതി 

(1)  വനിതഔ െര സാമൂഹയ-സാമ്പത്തിഔ പദവി ഈയര്ക്ത്തുതിന് രു വനിതാ ഗരഔ പ്ധതതി 

എല്ലാ തകേശഭരണ സ്ഥാപന് ം തയ്യാറാകകുണ്താണ്. സ്ത്രീഔ െര െതാഴിം  ം 

വരുമാനവം സാമൂഹയ പദവിയുടെ ം വര്ക്്ധതിപ്പിക്കുന്തിനുള്ള ര്വര്ക്ത്തന്ളായിരികണം 

വനിതാ ഗരഔ പ്ധതതിയില്  ഈള്െപ്പടുകത്തുണ്ത്. 

(2) വനിതാ ഗരഔ പ്ധതതിയില്   ഏെറ്റടുകാവന്  െപാട കര്ാജക്ടുഔള്  ചുവെര വിവരിക്കുന്നു.      

       (i) തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്ക് വഔമാറികിട്ടിയ സ്  ഔളില്  െപണ് ൄ ട്ടിഔള്ക് 

മാത്രമായി 40 ൄട്ടിഔള്ക് ന്് എന് ക്രമത്തില്  മൂത്രപ്പുരഔ ം ഔക്കൂസുഔ ം 

നിര്ക്മ്മിക്കുഔ. 

       (ii)  സ്ത്രീഔള്  ധാരാളമായി  എത്തുന് തകേശഭരണ സ്ഥാപന ഒഫീസ്, അശുപത്രിഔള് , 

തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെെ നിന്ത്രണത്തിം  ള്ള മറ്റ് സ്ഥാപന്ള്  

എന്ിവിര്ളിം  ം  ബസ് റാന്റുഔളിം  ം  ഄടകപാെല സ്ത്രീഔള്  ധാരാളമായി 

വെന്ത്തുഔയുടെ ം  െതാഴിലില്  ഏര്ക്െപ്പടുഔയുടെ ം െചയ്യുന് മാര്ക്കറ്റഔള് , ചന്തഔള്  

എന്ിവര്ളിം  ം  സ്ത്രീഔള്ക് മാത്രമായി  മൂത്രപ്പുരഔ ം, ഔക്കൂസുഔ ം  നിര്ക്മ്മിക്കുഔ. 

       (iii) സ്ത്രീഔള്  ധാരാളമായി എത്തികചൃരുന് തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെെ  നിയന്ത്ര 

ണത്തിം  ള്ള എല്ലാ സ്ഥാപന്ളിം  ം ബസ് റാെ് കപാം  ള്ള  െപാടസ്ഥല്ളിം  ം  

മുലയൂട്ടുന് ഄമ്മമാര്ക്ക് ഄവരുെര സൃഔാരയത ഔാത്തുസൂക്ഷിക്കും വിധമുള്ള 

സുരക്ഷിതമായ മുറിഔള്  സജമാക്കുഔ. ടുതല്  സ്ത്രീഔള്  െതാഴിെലടുക്കുന്  

സ്ഥാപന്ളില്  ഇ സംവിധാനം ്പുകപ്പ് സൗഔരയമായി ഏര്ക്െപ്പടുത്താവന്താണ്.   

(3)  മൂത്രപ്പുരഔള് , ഔക്കൂസുഔള്  എന്ിവ നിര്ക്മ്മിക്കുകമ്പാള്  ഄകതാെരാപ്പം  ഄവിെര ജലലഭയത 

ഈറപ്പുവരുത്തുഔയുടെ ം  െചകയ്യുണ്താണ്. 

(4) സ്ത്രീഔ െര െതാഴില്  - വരുമാന വര്ക്്ധതനവിനായി സൃയംെതാഴില്  സംരംഭ്ള്ക് 

പുറെമ, കലബര്ക്  ബാങ്ക്, സൃയംെതാഴില്  സംരംഭഔരുെര  ഈത്പന്് െര വിപണനത്തിന് 

വിപണനകഔന്ദ്ര്ള്  എന്ിവ അരംഭികാവന്താണ്. 

(5)  ഈത്പാദനാധിഷ്ഠിതവം  കസവനാധിഷ്ഠിതവമായ നൂതന സംരംഭ്ള്  ൄടുംബശ്രീയുടെ െര 

സഹായകത്താെര അരംഭികാനുള്ള കര്ാജക്ടുഔള് ക് രിപം നല്ഔാവന്താണ്. 

ആതിനായി ൄടുംബശ്രീയുടെ െര ഄംഖീഔാരമുള്ള  ഏജന്സിഔള്/ സന്്ധത സംഗരനഔള്   

എന്ിവയുടെ െര കസവനം  ര്കയാജനെപ്പടുത്താവന്താണ്. 



 
 
 

68 
 

 (6)  സാമൂഹയനീതി വൄപ്പ് മുകകന നരത്തുന് 'നിര്ക്ഭയ' പ്ധതതി ര്ഔാരമുള്ള ഔായിഔ 

വിദയാഭയാസ സംബന്ധമമായ ര്തികരാധ പരിശീലന പരിപാരിഔളായ  തായ്ക്ൃുണ്, ജൂകഡാ, 

ഔരാെട്ട, കയാഖ  എന്ിവയില്  വഹസ് ക്കൂള്/ഹയര്ക്  െസകുണ്റി വിദയാര്ക്ഥിനിഔള് ക് 

പരിശീലനം നല്ഔാവന്താണ്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഏെറ്റടുക്കുന് ആത്തരം 

കര്ാജക്ടുഔളില്   സ് കപാര്ക്ര് സ് ഔൗണ് സില്  ഄംഖീഔാരമുള്ള ഔായിഔാ്ധതയാപഔെര 

യാണ്  നികയാഖികകുണ്ത്. 

(7) ര്തികരാധ പരിശീലന പരിപാരിഔളായ താെയ്ക്കാുണ്, ജൂകഡാ, ഔരാെട്ട, കയാഖ 

എന്ിവയില്  വനിതഔള്ക് പരിശീലനം നല്ൄന് കര്ാജക്ടുഔള്   ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്  

ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

 (8)  ലാബ് െരഔ് നീഷയന്  കഔാഴ് സ് പാസായിട്ടുള്ള വനിതഔള്ക്  ്പുകപ്പ് ഄരിസ്ഥാനത്തില്  

സൃയം െതാഴില്  സംരംഭെമന് രീതിയില്   ലകബാറട്ടറിഔള്   അരംഭിക്കുന്തിന് ഗ്രാമ-

കലാക്-ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്ക് കര്ാത്സ്ാഹനം നല്ഔാവന്താണ്. വായ്പാ 

ബന്ധമിതമായി നരപ്പാകാവന് ആത്തരം കര്ാജക്ടുഔള്  ൄടുംബശ്രീ യൂണിറ്റഔ മായി 

ബന്ധമെപ്പടുത്തി  സംഗരിപ്പികകുണ്താണ്. 

(9) യുടെ .പി, വഹസ് ക്കൂള് , ഹയര്ക്െസകെറി സ് ക്കൂ ഔളില്  െപണ് ൄ ട്ടിഔ െര സൗഔരയാര്ക്ഥം 

'നാപ്ഔിന്  െവന്ഡിംഖ് യൂണിറ്റഔള് ' സ്ഥാപിക്കുന് കര്ാജക്ടുഔള്  ബന്ധമെപ്പട്ട 

തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്ക് ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. കഔരള വനിതാ വിഔസന 

കഔാര്ക്പ്പകറഷെെ  മാര്ക്ഖകരക ഄവലംബിചൄ കവണം  യൂണിറ്റഔള്  സ്ഥാപികകുണ്ത്. 

(10)  അയുടെ ഷ് വൄപ്പുമായി സഹഔരിചൃ ് വനിതഔള്ക് കയാഖപരിശീലനം നല്ൄന് കര്ാജക്ട് 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്ക് ഏെറ്റടുകാവതാണ്. 

(11)  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിെന സ്ത്രീഔള്െകതിെരയുടെ ള്ള ഄതിക്രമരഹിത തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനമായി മാറ്റന്തിന് ഄനുകയാജയമായ കര്ാജക്ടുഔള്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്ക് 

ഏെറ്റടുകാവന്താണ് 

(12)  ജാഗ്രതാ സമിതിഔല്  ശക്തിെപ്പടുത്തുന്തിനും ഔൗണ്സലിംഖ്  ഈള്െപ്പെരയുടെ ള്ള  

നരപരിഔള്  നരത്തുന്തിനും  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്  ശ്ര്ധത െചം  ത്തണം. 

(13) പട്ടിഔജാതി  വിഭാഖത്തിെല െപണ്ൄട്ടിഔ െര  വിവാഹ ധനസഹായം വനിതാ ഗരഔ 

പ്ധതതിയില്  ഈള്െപ്പടുത്താവന്തല്ല. 

 13.4  ൄട്ടിഔള് , ഭിന്കശഷിയുടെ ള്ളവര്ക് , ഭിന്ലിംഖ വിഭാഖകാര്ക്  എന്ിവരുെര  പ്ധതതി 

(1)  ൄട്ടിഔള് , ഭിന്കശഷിയുടെ ള്ളവര്ക് , ഭിന്ലിംഖകാര്ക്  എന്ിവരുെര  ര്ശ് ന്ള്  പരിഹരി 

ക്കുന്തിനായി ഒകരാ വിഭാഖത്തിനും ര്കതയഔമായി കര്ാജക്ടുഔള്  തയ്യാറാകാവന് 

താണ്. 
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(2)  ൄട്ടിഔ െര ഔലാ - ഔായിഔ - മാനസിഔ - സാംസ് കാരിഔ - പങ്കാളിത്ത വിഔസനം 

ലക്ഷയമിട്ട് ൄടുംബശ്രീ സംവിധാനത്തിെെ ഭാഖമായി നരപ്പിലാകിവരുന് ബാല 

പഞ്ചായത്ത്, ബാലസഭ മുതലായവ ശക്തിെപ്പടുത്തുന്തിനുള്ള ര്വര്ക്ത്തന്ള്  

ൄടുംബശ്രീ മാനദണ്ഡ്ള്ക് വികധയമായി ൄട്ടിഔള്ക് കവുണ്ിയുടെ ള്ള ര്കതയഔ 

പ്ധതതിയില്  ഈള്െപ്പടുത്താവന്താണ്. ബാലപഞ്ചായത്ത്/ബാലസഭാ ര്വര്ക്ത്തന 

്ള്കായി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്ക്  ടഔ വിനികയാഖികാവന്താണ്. 

(3) എല്ലാ സര്ക്കാര്ക്  സ് ക്കൂ ഔളിം  ം െപണ് ൄ ട്ടിഔ കരയുടെ ം അണ് ൄ ട്ടിഔ കരയുടെ ം  ഄംഖസംകയയ്ക്ക് 

അനുപാതിഔമായി  ഒകരാ വിഭാഖത്തിനും  ര്കതയഔം മൂത്രപ്പുര, ഔക്കൂസ് എന്ിവയുടെ ം 

അവശയാനുസരണം െവള്ളം ലഭയമാകാന്  കവുണ് നരപരിഔ ം സൃീഔരികകുണ്താണ്. 

എയ്ഡഡ് വിദയാലയ്ളിം  ം ആത്തരം സൗഔരയ്ള്  രുക്കുന്തിനുകവുണ്ിയുടെ ള്ള 

ആരെപരം  ഔള്  നരത്താവന്താണ്. 

(4) ൄട്ടിഔളിം  ുണ്ാഔാനിരയുടെ ള്ള വവഔലയ്ള്  കനരകത്ത ഔണ്ടുപിരിചൃ ്  ഄതിെെ അഗാതം 

ആല്ലാതാകാകനാ ലുരഔരികാകനാ കവുണ് നരപരിഔള്  അകരാഖയ സ്ഥാപന്ളിലൂെര 

നരകത്തുണ്താണ്. District Early Intervention Center-െെ ര്വര്ക്ത്തനം ഔാരയക്ഷമ 

മാകാനും വിപുലെപ്പടുത്താനും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള് ക് നരപരി സൃീഔരികാവന്താണ്. 

(5)  തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെെ നിയന്ത്രണത്തിം  ള്ള എല്ലാ സ്ഥാപന് ം  

ബാലസൗഹൃദ സ്ഥാപന്ളാകി മാറ്റാന്  നരപരിഔള്  സൃീഔരികകുണ്താണ് 

 (6) സ് കപാര്ക്ര് സ് ഔൗണ് സില്  ഄംഖീഔരിചൃ പരിശീലഔരുെര സഹായകത്താെര  ഔായിഔ 

പരിശീലന്ള്  നല്ഔാവന്താണ്. 

(7)  ഭിന്കശഷിയുടെ ള്ളവര്ക്ക്കും  ഭിന്ലിംഖ വിഭാഖകാര്ക്ക്കും കവുണ്ിയുടെ ള്ള  കക്ഷമ പരിപാരിഔ ം  

പുനരധിവാസ-വിഔസന പരിപാരിഔ ം  ര്കതയഔ പ്ധതതിയില്  ഈള്െപ്പടുത്താവന്താണ്. 

(8) ഭിന്കശഷിയുടെ ള്ളവര്ക്ക് ഈപഔരണ്ള്  നല്ൄന്തിന് കവുണ്ിയുടെ ള്ള കര്ാജക്ടുഔള്  

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്  ഏെറ്റടുകണം. കലാക് – ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്ക്  ഇ 

കര്ാജക്ടുഔളികലയ്ക്ക് വിഹിതം നല്ഔാവന്താണ്. 

 (9) രു ര്ാവശയം  ഈപഔരണം നല്ഔിയവര്ക്ക് അ ഈപഔരണത്തിെെ ഈപകയാഖ ഔാലാവധി 

ഔഴിയുടെ ംമുമ്പ് വീണ്ടും ഈപഔരണം നല്ഔാന്  പാരില്ല. അവശയഔതാ നിര്ക്ണയ ഗട്ടത്തില്  

ആകാരയം രി പരികശാധികണം  

(10) സര്ക്കാര്ക്  സര്ക്വീസിം  ള്ള ബന്ധമെപ്പട്ട െമഡികല്  ഒഫീസര്ക്  അയിരികണം 

ഈപഔരണ് െര അവശയഔതാ നിര്ക്ണയം  നരത്തി സാക്ഷയെപ്പടുകത്തുണ്ത്. 

 (11) ൄട്ടിഔള്ക് അയുടെ ഷ് വൄപ്പുമായി  സഹഔരിചൃ ്  കയാഖ പരിശീലന കര്ാജക്ടുഔള്  

സംഗരിപ്പികാവന്താണ്. 



 
 
 

70 
 

(12) ഭിന്കശഷിയുടെ ള്ളവര്ക്ക് കവുണ്ി െതാഴില്  പരിശീലനകഔന്ദ്ര്ള്  കലാക് പഞ്ചാ 

യത്തുഔള്ക്  ഏെറ്റടുകാവന്താണ് 

(13)  ഄങ്കണവാരി  കപാഷഔാഹാര വിതരണം,  എസ്.എസ്.എ ,അര്ക്. എം.എസ്.എ കര്ാജക്ട് 

വിഹിത്ള്, ഭിന്കശഷിയുടെ ള്ള ൄട്ടിഔള്ക് കസ്കാളര്ക്ഷിപ്പും ബത്തയുടെ ം  മുതലായ  

കര്ാജക്ടുഔള്  ൄട്ടിഔള്ക്കുള്ള ര്കതയഔ പ്ധതതിയില്  ഈള്െപ്പടുത്തുവാന്  പാരില്ല. 

13.5 വകയാജന് െര  കക്ഷമവം പാലികയറ്റീവ്  െഔയര്ക് സംവിധാനവം 

(1)  വകയാജന നയത്തിനും മാര്ക്ഖ നിര്ക്കേശ്ള്ക്കും  ഄനുകയാജയമായ  കര്ാജക്ടുഔളാണ്  
വൃ്ധതരുെര കക്ഷമത്തിന്  കവുണ്ി ഏെറ്റടുകകുണ്ത്. 

(2) വകയാജന്ള്ക് കയാഖ പരിശീലനം  നല്ൄന്  കര്ാജക്ടുഔള്  അയുടെ ഷുമായി സഹഔരിചൃ ് 
സംഗരിപ്പികാവന്താണ്. 

(3) വികനാദകഔന്ദ്രം  ഈള്െപ്പെരയുടെ ള്ള വകയാജന സൗഹൃദ സംവിധാന്ള്  സ്ഥാപിക്കുന്തിന്  
കര്ാജക്ടുഔള് ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

(4) വകയാജന്ള് നിരന്തരം ഈപകയാഖിക്കുന് െഔട്ടിര്ള്ക്കും മറ്റ  സ്ഥാപന്ള്ക്കും റാമ്പ്, 
ൄരിെവള്ളം, കരായ് ലറ്റ്, ആരിപ്പിരം മുതലായ സൗഔരയ് ം അശുപത്രിഔളില്  
വകയാജന്ള്ക് ര്കതയഔം "ഔൂ'-വിനുള്ള സംവിധാന് ം ഏര്ക്െപ്പടുത്തുന് കര്ാജക്ടുഔളാണ് 
ഏെറ്റടുകകുണ്ത്. 

(5) വകയാജന് െര ഄറിവം ഄനുഭവവം കശഷിയുടെ ം  പ്ധതതി അസൂത്രണം, കമാണിട്ടറിംഖ്, 
വിലയിരുത്തല് ഈള്െപ്പെരയുടെ ള്ള  സാമൂഹിഔ ര്വര്ക്ത്തന്ള്ക് വിനികയാഖികാവന്താണ്. 

 (6) പഔല്വീടുഔള്   ഗ്രാമ- കലാക് പഞ്ചായത്തുഔള്ക്  രുകാവന്താണ് 

 (7)പഔല്വീര് അരംഭിക്കുന്തിന് കവുണ്ി പണിഔഴിപ്പിചൃിട്ടുള്ള െഔട്ടിര്ള് ര്വര്ക്ത്തനക്ഷമ 
മാകിയിട്ട്, അവശയെമങ്കില് മാത്രകമ, പഔല്വീരിനുകവുണ്ി പുതിയ െഔട്ടിരനിര്ക്മ്മാണം 
അരംഭിക്കുവാന് പാടുള്ളുന്. 

(8) വൃ്ധത സദനം ഗ്രാമ, കലാക് പഞ്ചായത്തുഔള്ക്  അരംഭികാവന്താണ്. 

 (9) ഔിരപ്പുകരാഖിഔള്ക്  സാന്തൃന പരിചരണം, ചിഔിത്സ്, മരുന്് വിതരണം, കപാഷഔാഹാര 
വിതരണം എന്ിവ ഏര്ക്െപ്പടുത്തുന്  കര്ാജക്ടുഔള് ഏര്ക്െപ്പടുത്താവന്താണ്. 

(10) ശാരീരിഔ ര്യാസ്ള് കനരിടുന്വര്ക്ക്കും വകയാജന്ള്ക്കും ഄനുകയാജയമായ  ഈപഔരണ 
്ള്, പരിഹാര സംവിധാന്ള്  മുതലായവ ഏര്ക്െപ്പടുത്തുന്തിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്ക് 
കര്ാജക്ട് ഏെറ്റടുകാവന്താണ് 

(11) വകയാജന്ള്ക്കും സാന്തൃന പരിചരണം അവശയമുള്ളവര്ക്ക്കും  ശാരീരിഔ - മാനസിഔ,  
സാംസ്കാരിഔ, പിന്തുണാ സംവിധാനവം  സുരക്ഷിതതൃവം  ഈറപ്പുവരുത്തുന്  കര്ാജക്ടുഔള്ക് 
മുന്ഖണന നല്ഔണം. 

(12) അശാവര്ക്കര്ക്മാര്ക്, അകരാഖയവൄപ്പ് ഫീല്ഡ് ഈകദയാഖസ്ഥര്ക് എന്ിവര്ക് ഈള്െപ്പടുന് ്പുകപ്പ് 
രുണ്ാഴ്ചയിെലാരികം  ം ഔിരപ്പുകരാഖിഔ ം ഄവശരുമായ ഄഖതിഔ െര വീര് സന്ദര്ക്ശിചൃ ്
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ഄവര്ക്ക് പരിചരണ ര്വര്ക്ത്തന്ള് നരത്തുന് കര്ാജക്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്ക് 
ഏെറ്റടുകാവന്താണ് 

13.6 അസ്തി സംരക്ഷണ പ്ധതതി (Asset Maintenance Plan)  

(1) െമയിെനന്സ് ഫണ്ടും വഔയിരുത്താന് ഔഴിയുടെ ന്  തനത് ഫണ്ടും ഈപകയാഖെപ്പടുത്തി  
തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെെ  ഈരമസ്ഥതയിം  ം കമല്കനാട്ടത്തിം  ം  നിയന്ത്രണത്തിം  മുള്ള 
കറാഡ്,  കറാഡ് ആതര  അസ്തിഔ െര  സംരക്ഷണത്തിന്  രു ര്കതയഔ അസ്തി സംരക്ഷണ 
പ്ധതതി  തയ്യാറാകകുണ്താണ്. 

(2) കസവനം െമചൃെപ്പടുത്തുന്തിനും നിലവിം  ള്ള അസ്തി വിപുലെപ്പടുത്തുന്തിനും  
വര്ക്്ധതിപ്പിക്കുന്തിനും സ്ഥാപന്െള ഈന്ത നിലവാരത്തികലയ്ക്ക് ഈയര്ക്ത്തുന്തിനും 
ഄനുകയാജയമായ നിര്ക്കേ്ളാണ് അസ്തി സംരക്ഷണ പ്ധതതിയില്  ഈുണ്ായിരികകുണ്ത്.  

(3) ഗ്രാമ- കലാക്- ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള് ഄവയുടെ െര കറാഡിതര െമയിെനന്സ് ഫുണ്്  
വഔമാറികിട്ടിയ സ്ഥാപന് െര  പരിപാലനത്തിന്  മുന്ഖണന നല്ഔി  വിനികയാഖിക്കുന് 
തിനുള്ള  കര്ാജക്ടുഔളാണ്  തയ്യാറാകകുണ്ത്.  

(4) െമയിെനന്സ് ഫുണ്്  ഗരഔ സ്ഥാപന് െര  ഄറ്റൄറ്റപ്പണിഔള്ക് പുറെമ  ചുവെര 
വിവരിക്കുന് ര്വൃത്തിഔള്  നരത്തുന്തിനും  വഔയിരുത്താവന്താണ്. 

(i) സ്ഥാപന്ളില് അധുനിഔ സംവിധാന് ം സജീഔരണ് ം  ഏര്ക്െപ്പടുത്തുഔ. 

(ii) സ്ഥാപന്ള്  മുകകന ര്ദാനം െചയ്യുന് കസവനം വര്ക്്ധതിപ്പിക്കുന്തിനും െമചൃെപ്പടു 
ത്തുന്തിനും കവുണ്ിയുടെ ള്ള സാധനസാമഗ്രിഔ ം ഈപഔരണ് ം വാങ്ങുഔ. 

(5) വഔമാറികിട്ടിയ സ്ഥാപന് െര നിണകമമേല വര്ക്്ധതിപ്പിചൄം കസവന നിലവാരം  ഈയര്ക്ത്തിയുടെ ം  
കരാട്ടല് ഔൃാളിറ്റി മാകനജ് െമെിലൂെര  ഐ.എസ്. സര്ക്ട്ടിഫികകഷന്  ലഭികത്തകവിധം  
അസ്തി സംരക്ഷണ പ്ധതതി വിഭാവനം െചയ്യണം. 

(6) കറാഡിതര െമയിെനന്സ് ഫുണ്് ടഔ  അശുപത്രിഔ െര  സൗഔരയ്ള് വര്ക്്ധതിപ്പിക്കുന്തിനും 
െമചൃെപ്പടുത്തുന്തിനും മുന്ഖണന നല്ഔി വിനികയാഖികകുണ്താണ്. അശുപത്രിഔളില്  
അധുനിഔ സൗഔരയ് ം  സജീഔരണ് ം രുക്കുഔ, ഈപഔരണ്ള് വാങ്ങുഔ, 
ഄനുബന്ധമ സൗഔരയ്ള് ഏര്ക്െപ്പടുത്തുഔ, കരായ് ലറ്റഔള് നിര്ക്മ്മിക്കുഔ, വാര്ക്ുഔള് 
അധുനിഔവല്കരിക്കുഔ, കമാര്ക്ചൃറി സൗഔരയം  െമചൃെപ്പടുത്തുഔ, ഫര്ക്ണിചൃര്ക്, ഔമ്പൂട്ടുംഔള് 
എന്ിവ വാങ്ങുഔ, മാലിനയ പരിപാലന ര്വര്ക്ത്തന്ള് നരത്തുഔ,   ൄരിെവള്ളം വിതരണം 
െചയ്യുഔ മുതലായവ കറാഡിതര െമയിെനന്സ് ഫുണ്് വഔയിരുത്തി നരപ്പാകാവന്താണ്. 

(7) അശുപത്രിഔള്െകന്കപാെല  മറ്റ് സ്ഥാപന് െര നിണനിലവാര വര്ക്്ധതനവിനും  കറാഡിതര 
െമയിെനന്സ് ഫുണ്് ഈപകയാഖികാവന്താണ്. 

(8) സ്കൂള് െഔട്ടിര് െര ഄറ്റൄറ്റപ്പണി നരത്തുന് കര്ാജക്ട് ഄ്ധതയയനവര്ക്ഷം അരംഭിക്കുന്തിന് 
മുമ്പ് പൂര്ക്ത്തിയാഔത്തക രീതിയില് കര്ാജക്ട് നിര്ക്വഹണം ക്രമീഔരികണം 

 (9) അസ്തി സംരക്ഷണ പ്ധതതിക് ഄന്തിമരിപം  നല്ൄന്തിന് മുമ്പ് ഗരഔ സ്ഥാപന്ളിെല 
കമധാവിഔ െര കയാഖം  വിളിചൃ ്  കചര്ക്കണം. ര്സ്തുത കയാഖത്തില് ഄംഖീഔരിചൃ  
കര്ാജക്ടുഔളായിരികണം  പ്ധതതിയില് ഈള്െപ്പടുകത്തുണ്ത്.   
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 (10) െമയിെനന്സ് ഫുണ്് വിനികയാഖം സംബന്ധമിചൃ ്തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് പുറെപ്പടുവിചൃിട്ടുള്ള 
ഈത്തരവഔളികലയുടെ ം  സര്ക്ക്കുലുംഔളികലയുടെ ം  വയവസ്ഥഔള് പാലിചൄെഔാുണ്ായിരികണം അസ്തി 
സംരക്ഷണ പ്ധതതി  തയ്യാറാകകുണ്ത്. 

(11)  െപാട  സ്ഥാപന്ളിെല  മഴെവള്ള സംഭരണിഔ െര  പുനരു്ധതാരണത്തിന് കറാഡിതര 
െമയിെനന്സ് ഫുണ്് ഈപകയാഖികാവന്താണ്. 

(102) അസ്തി സംരക്ഷണ പ്ധതതി വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതികരകയില്  ര്കതയഔ ഄ്ധതയായമായി  
കചര്ക്കണം. 

 13.7 സദ്ഭരണ പ്ധതതി 

(1) സുതാരയത, ജന പങ്കാളിത്തം ടര്ിയ സദ്ഭരണ തതൃ്ള്  ഈള്െകാണ്ടുെഔാുണ്് 
ഔാരയക്ഷമതയുടെ ം നീതിപൂര്ക്വ്വഔവം നിയമവാഴ്ചയിലധിഷ്ഠിതവമായ രു ഭരണം  ഔാഴ്ചവയ്ക്കന് 
തിനായി ഒകരാ  തകേശഭരണ സ്ഥാപനവം  സദ്ഭരണത്തിനായി രു പ്ധതതി രിപെപ്പടുത്തി 
പ്ധതതികരകയില് ഈള്െപ്പടുകത്തുണ്ടം ഄതിനനുസൃതമായ ര്വര്ക്ത്തന്ള്  
നരകത്തുണ്ടമാണ്. 

(2) സദ്ഭരണ തതൃ്ള്ക്  പുറകമ പൗരാവഔാശകരക, ഄറിയാനുള്ള ഄവഔാശ നിയമം, 
കസവനാവഔാശ നിയമം മുതലായവ രി പരിഖണിചൄെഔാുണ്ായികണം സദ്ഭരണ പ്ധതതി  
തയ്യാറാകകുണ്ത്. 

(3) ഄയല് സഭഔള്, ഗ്രാമസഭഔള്,  തകേശഭരണ സ്ഥാപനതല അസൂത്രണ സമിതി 
സംവിധാനം, ജനഔീയ സമിതിഔള്,  കയാഖ്ള് മുതലായവ എ്െനെയല്ലാം  ഫലര്ദമായി 
ഈപകയാഖെപ്പടുത്തി  സദ്ഭരണം സാ്ധതയമാകാം, ഭൗതിഔ  സൗഔരയ്ള്, ആ-ഖകവണന്സ്, 
കരകഔ െര സൂക്ഷിപ്പ് ടര്ിയവ എത്രമാത്രം  െമചൃെപ്പടുത്തി  എ്െനെയല്ലാം  സദ്ഭരണം  
സാ്ധതയമാകാം  എന്തായിരികണം   സദ്ഭരണം എന് ഄ്ധതയായത്തിെെ  ഈള്ളരകം. 

(4) െപാട ജന്ള്ക് ഄവരുെര പരാതിഔള്  ഈന്യിക്കുന്തിനും പരിഹാര്ള്  
നിര്ക്കേശിക്കുന്തിനും ഈള്ള രവസരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്  നല്ൄന്ത് ഄഭിഔാമയ 
മായിരിക്കും. ഄതിനുകവുണ്ി  മാസംകതാുംം  അദയെത്ത ബുധനാഴ്ച  പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി  
ഄംഖ്ള്, ഈകദയാഖസ്ഥര്ക്  എന്ിവര്ക്  പെങ്കടുക്കുന് രു കയാഖം  നരത്തി  ജന് െര 
പരാതിഔ ം നിര്ക്കേശ് ം കഔള്കകുണ്താണ്. ര്സ്തുത കയാഖത്തില്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിെല  
എല്ലാ  നിര്ക്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥരുകരയുടെ ം   സാന്ി്ധതയം ഈുണ്ായിരികണം. രു കയാഖത്തിെല  
തീരുമാന്ള്  സംബന്ധമിചൃ ്   സൃീഔരിചൃിട്ടുള്ള  ടരര്ക്നരപരിഔള്  ഄടുത്ത കയാഖത്തില്   
ഄവകലാഔനം  െചകയ്യുണ്താണ്. 

13.8 ഄരിസ്ഥാന കസവന്ള്ക്കുള്ള ഈപപ്ധതതി 

(1) പതിനാലാം ധനഔാരയ ഔമ്മീഷന് ഗ്രാെ് വിനികയാഖിക്കുന്തിനാണ് ഄരിസ്ഥാന കസവന 
ഈപപ്ധതതി  തയ്യാറാകകുണ്ത്. അ വിഭാഖത്തില് ചുവെരയുടെ ള്ള ര്വര്ക്ത്തന്ള്ക് കര്ാജക്ട് 
ഏെറ്റടുകാവന്താണ്.    

 (i)  ശുചിതൃം, ഔക്കൂസ് മാലിനയ പരിപാലനം  

 (ii) മലിനജല നിര്ക്ഖമനം, കരമാലിനയ പരിപാലനം 

 (iii) ശ്മശാന്ള് സ്ഥാപികല് 
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(iv) ൄരിെവള്ള വിതരണം 

 (v)  നരപ്പാതഔ െര  നിര്ക്മ്മാണം, െതരുവവിളക്കുഔള് സ്ഥാപികല് 

(vi) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെയുടെ ം ഗരഔ സ്ഥാപന് കരയുടെ ം െഔട്ടിര്ള് ഴിെഔയുടെ ള്ള 
സാമൂഹിഔ അസ്തിഔ െര  പരിപാലനം, സംരക്ഷണം 

 (vii) കറാഡ് സംരക്ഷണം, പരിപാലനം 

 (2)  ഄരിസ്ഥാന കസവന് െര  സമ്പൂര്ക്ണത ഈറപ്പു വരുത്താന്  ഗ്രാപഞ്ചായത്തുഔളാണ്  
കര്ാജക്ടുഔള് ഏെറ്റടുകകുണ്ത്. 

(3)  രു വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതിയില്  രു കസവന ഗരഔത്തിന്  മാത്രം ഉന്ല് നല്ഔി  കര്ാജക്ട് 
ഏെറ്റടുത്ത് ഄത്  പൂര്ക്ണതയിെലത്തിക്കുഔെയന്ത് ഄഭിഔാമയമായിരിക്കും. 

(4) പതിനാലാം ധനഔാരയ ഔമ്മീഷെെ  ഗ്രാെികനാെരാപ്പം മറ്റ് വിഭവ്ള്   മാര്ക്ഖ 
നിര്ക്കേശ്ള്ക്  വികധയമായി ട്ടികചൃര്ക്കാവന്താണ് 

 14 െപാട നിര്ക്കേശ്ള് 

14.1 നിര്ക്മ്മാണ ര്വൃത്തിഔ െര  നിര്ക്വഹണം 

(1) നിര്ക്മ്മാണ കര്ാജക്ടുഔള് െരുണ്ര്ക് നരപരിഔള് ഄവലംബിചൃ ് കവണം നിര്ക്വഹണം 
നരകത്തുണ്ത്. എന്ാല്   ഄന്പതിനായിരം രിപവെര ഄരങ്കല് ടഔയുടെ ള്ള നിര്ക്മ്മാണ 
ര്വൃത്തിഔള് നിണകഭാൃ തെ സമിതി മുകകന നിര്ക്വഹണം നരത്താവന്താണ്. 

(2) സ്ക്കൂള് ഄ്ധതയാപഔ-രക്ഷാഔര്ക്തൃ സമിതിഔള്, അശുപത്രി മാകനജ് െമെ്  വിഔസന 
സമിതിഔള്, ഄങ്കണവാരി കക്ഷമ സമിതിഔള്, പാരകശകര സമിതിഔള് മുതലായ ജനഔീയ 
സമിതിഔെള  എല്പ്പിക്കുന് നിര്ക്മ്മാണ കര്ാജക്ടുഔള്ക്  ഄരങ്കല് ടഔയുടെ െര പരിധി  
ബാധമഔല്ല. 

(3) ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജന്സിഔെള നിലവിം  ള്ള നിബന്ധമനഔള്ക് വികധയമായി  നിര്ക്മ്മാണ 
കര്ാജക്ടുഔ െര  നിര്ക്വഹണം ഏല്പ്പികാവന്താണ്. 

14.2 സബ് സിഡി മാനദണ്ഡ്ള്  

തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്   പാലികകുണ്തായ സബ് സിഡി മാനദണ്ഡ്ള്  സംബന്ധമിചൃ 
ഈത്തരവ് ര്കതയഔം പുറെപ്പടുവിക്കുന്താണ് 

14.3 പ്ധതതി അസൂത്രണ, നിര്ക്വഹണ, കമാണിട്ടറിംഖ്  െചലവഔള് 

(1) തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെെ െമാത്തത്തിം  ള്ള പ്ധതതി അസൂത്രണ, നിര്ക്വഹണ, 
കമാണിട്ടറിംഖ് െചലവഔള്കായി ആകത കപരില് രു കര്ാജക്ട് വാര്ക്ഷിഔ  പ്ധതതിയില്  
ഈള്െപ്പടുത്താവന്താണ്.  

(2) പ്ധതതി അസൂത്രണ, നിര്ക്വഹണ, കമാണിട്ടറിംഖ്   െചലവഔള്കായി ഒകരാ കര്ാജക്ടിം  ം  
ടഔ വഔയിരുത്താകനാ െചലവഴികാകനാ  പാരില്ല.  

(3) അെഔ വിഔസന ഫുണ്ിെെ ഄരിസ്ഥാനത്തിലാണ് അസൂത്രണ, നിര്ക്വഹണ, കമാണിട്ടറിംഖ്  
െചലവഔള്ക് ടഔ വഔയിരുകത്തുണ്ത്. അയതിെെ പട്ടിഔ  ചുവെര െഔാടുത്തിരിക്കുന്നു.  
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 തകേശഭരണ  സ്ഥാപനം പ്ധതതി രിപീഔരണം 
(ശതമാനവം ടഔയുടെ ം) 

നിര്ക്വഹണം,കമാണിട്ടറിംഖ് 
(ശതമാനവം ടഔയുടെ ം) 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 3 ലക്ഷം രിപ (പരമാവധി 2%) 1.5 ലക്ഷം രിപ  (പരമാവധി 1%) 

0കലാക് പഞ്ചായത്ത് 2 ലക്ഷം രിപ (പരമാവധി 1%) 1.5 ലക്ഷം രിപ (പരമാവധി 1%) 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 3 ലക്ഷം രിപ (പരമാവധി 0.1%) 4 ലക്ഷം രിപ (പരമാവധി 0.2%) 
  

(4) അസൂത്രണ – കമാണിട്ടറിംഖ് ര്വര്ക്ത്തന്ള്ക് രു കര്ാജക്ടാണ്  തയ്യാറാക്കുന്െതങ്കിം  ം  
അഡിറ്റ് അവശയ്ള്കായി  വൗചൃുംഔള്  നല്ൄകമ്പാള്  രുണ്് ര്വര്ക്ത്തന് കരയുടെ ം  
ഔണക്കുഔള്  ര്കതയഔം തയ്യാറാകി നല്കഔുണ്താണ്.

14.4 വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതിയുടെ ം വാര്ക്ഷിഔ ബജറ്റം 

ഒകരാ സാമ്പത്തിഔ വര്ക്ഷകത്തക്കും കവുണ്ി തകേശഭരണ സ്ഥാപനം ഄംഖീഔരിക്കുന് 
ബഡ്ജറ്റില് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി ഄംഖീഔരിചൃ വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതി രി 
ഈള്െപ്പടുകത്തുണ്താണ്. എെതങ്കിം  ം ഔാരണവശാല്  ബഡ്ജറ്റ് ഄംഖീഔരിക്കുന്തിനുമുമ്പായി  
വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതിക് ഄംഖീഔാരം ലഭിചൃിട്ടില്ലാെയങ്കില് ഄംഖീഔാരം ലഭിചൃാം  രന് വാര്ക്ഷിഔ 
പ്ധതതി രി ഈള്െപ്പടുത്തി ബഡ്ജറ്റ് പുടകി തയ്യാറാകകുണ്ടം പുടകിയ ബഡ്ജറ്റ് 
ഭരണസമിതി ഄംഖീഔരികകുണ്ടമാണ്. 

14.5 കരകഔ െര വഔഔാരയവം സൂക്ഷിപ്പും 

 പ്ധതതി അസൂത്രണ നരപരിക്രമ്ള് പാലിചൃതിനു െതളിവായി  സൂക്ഷികകുണ് എല്ലാ കരകഔ ം,   
തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെെ  ഒഫീസില്  െസക്രട്ടറി സൂക്ഷികകുണ്താണ്.  ഄടകപാെല 
പ്ധതതി അസൂത്രണത്തിെെ ഭാഖമായി തയ്യാറാകി  ഄചൃരിചൃടം ഄല്ലാത്തടമായ  എല്ലാ 
കരകഔ ം  പ്ധതതി ഄംഖീഔാരം ലഭിചൃതിനുള്ള കരകഔ ം ഄംഖീഔാരം ലഭിചൃ കര്ാജക്ടുഔ െര  
സാക്ഷയെപ്പടുത്തിയ പഔര്ക്പ്പും  െസക്രട്ടറി സൂക്ഷികകുണ്താണ്.  പ്ധതതി നിര്ക്വഹണവമായി 
ബന്ധമെപ്പട്ട എല്ലാ കരകഔ ം  രജിറുംഔ ം വൗചൃുംഔ ം ബന്ധമെപ്പട്ട നിര്ക്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥര്ക്  
സൂക്ഷികകുണ്താണ്.

14.6 കമാണിട്ടറിംനിം കസാഷയല് ഒഡിറ്റം  

 

(1)  കര്ാജക്ട് കമാണിട്ടറിംഖ് ഄതാത് വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔള് നിര്ക്വഹികകുണ്താണ്. ഄതിനായി 
പ്ധതതി രിപീഔരണകശഷം വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔള് കമാണിട്ടറിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔളായി 
ര്വര്ക്ത്തികകുണ്താണ്. കമാണിട്ടറിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔള് കയാഖം കചര്ക്ന്് കമാണിട്ടറിംഖ് റികപ്പാര്ക്ട്ട് 
തയ്യാറാകി യഥാസമയം  നിര്ക്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥനും ഭരണ സമിതിക്കും നല്കഔുണ്താണ്.   

(2) വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പിെെ ഔണ്വീനര്ക് നിര്ക്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥനാെണങ്കില് കമാണിട്ടറിംഖ് 
ഔമ്മിറ്റിയുടെ െര ഔണ്വീനറായി വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പിെല മെറ്റാരു ഈകദയാഖസ്ഥെന ഭരണ സമിതി  
തീരുമാനികകുണ്ടം ആ്െന തീരുമാനിചൃ ഔാരയം െസക്രട്ടറി കരകാമൂലം  വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പിെന 
ഄറിയികകുണ്ടമാണ്. 

(3)  സാമൂഹയാധിഷ്ഠിത സംഗരന കപാം  ള്ള  ജനഔീയ സംഗരനഔെള ര്ാകദശിഔ കമാണിട്ടറിംഖ്  
സമിതിഔളായി  ചുമതലെപ്പടുത്താവന്താണ്. 

(4) നിര്ക്മ്മാണ ര്വൃത്തിഔള്  സംബന്ധമിചൃ,് ര്വൃത്തിയുടെ െര കപര്, വര്ക്ഷം, ര്വൃത്തി നരത്തുന്  
നിര്ക്വഹണ ഏജന്സിയുടെ െര/ഔരാുംഔാരെെ  കപരും കഫാണ്  നമ്പരും, എഞ്ചിനീയുംെര കപരും 
കഫാണ്  നമ്പരും, ഄരങ്കല്  ടഔ, ര്വൃത്തി ആന്ള്, ഈപകയാഖികകുണ് സാധന 
സാമഗ്രിഔ െര ഄളവ്  എന്ിവ  ര്വൃത്തി സ്ഥലത്ത്  ര്ദര്ക്ശിപ്പികകുണ്താണ്. ര്വൃത്തി  
പൂര ത്തീഔരിചൃകശഷം  ര്വൃത്തി സ്ഥലത്ത് ര്വൃത്തിയുടെ െര കപര്, വര്ക്ഷം, െചലവഴിചൃ ടഔ, 
ഫുണ്ിെെ ആനം, തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെെ കപര് എന്ിവ  കപ്ലകില്  കരകെപ്പടുത്തി  
ര്ദര്ക്ശിപ്പികണം. ഡിസ്കപ്ല കബാര്ക്ുഔള്ക് കവുണ് ടഔ എറികമറ്റില്  
ഈള്െപ്പടുത്താവന്താണ്. 
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 14.7 സമയപട്ടിഔ 
 

നിര്ക്വഹണ ര്ക്രിയ നിശ്ചിതഔാലയളവിനുള്ളില് പൂര്ക്ത്തിയാക്കുന്തിന് രു സമയപട്ടിഔ 
നിശ്ചയികണം. നിര്ക്വഹണത്തിെല ഒകരാ ഗട്ടത്തികലയുടെ ം  ര്വര്ക്ത്തന്ള്   നിശ്ചിത 
സമയത്തിനുള്ളില്  പൂര്ക്ത്തിയാക്കുന്നുെവന്് ഈറപ്പുവരുത്തണം.  

14.8 പൂര്ക്ത്തീഔരണ പത്രം 
 

 കര്ാജക്ട് നിര്ക്വഹണം പൂര്ക്ത്തിയാൄകമ്പാള് നിര്ക്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥന് രു പൂര്ക്ത്തീഔരണ 
പത്രം തയ്യാറാകണം.  കര്ാജക്ടിെെ ഭൗതിഔ ലക്ഷയ് ം  വഔവരിചൃ കനട്ട് ം 
പൂര്ക്ത്തീഔരണ റികപ്പാര്ക്ട്ടില് വയക്തമായി കരകെപ്പടുത്തണം. പൂര്ക്ത്തീഔരണപത്രം എല്ലാ 
നിര്ക്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥരും നിര്ക്ബന്ധമമായുടെ ം തയ്യാറാകണം. നിര്ക്വഹണ ഈകദയാഖ 
സ്ഥരുെര റികപ്പാര്ക്ട്ട് വിഷയ കമകലാരി സ്ഥാനത്തിം  ം തകേശഭരണ 
സ്ഥാപനാരിസ്ഥാനത്തിം  ം കക്രാഡീഔരിചൃ ്  സാമ്പത്തിഔ വര്ക്ഷാവസാനം പ്ധതതി 
വിലയിരുത്തല് നരത്തുവാന് സഹായഔരമായ കരകയായി  ഈപകയാഖികാവന്താണ്.  

14.9 2018-19-െല  വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതി രിപീഔരണ മുെന്ാരുകം 
 

 ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിയുടെ െര ഄംഖീഔാരം ലഭിചൃതിനുകശഷം  പ്ധതതി നിര്ക്വഹണം  
അരംഭിക്കുന് മുറയ്ക്കതെന് വരും വര്ക്ഷകത്തയ്ക്കള്ള 2018-19 വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതി 
രിപീഔരിക്കുന്തിനുള്ള ര്യത്നം അരംഭികണം. ര്ാകദശിഔ തലത്തില് രിപംനല്ഔിയിട്ടുള്ള 
അസൂത്രണ സമിതിയ്ക്ക് ഭരണ സമിതിെയ ആകാരയത്തില് സഹായികാനാൄം.  അദയം 
കവുണ്ത് പഠന്ള് ഏെറ്റടുക്കുഔയുടെ ം ഄനൗപചാരിഔ ചര്ക്ചൃഔള് അരംഭിക്കുഔയുടെ ം അണ്.  
അസൂത്രണ ഗ്രാമസഭഔള് ഡിസംബര്ക്-ജനുവരി മാസത്തില് തെന് നരത്താന് ഔഴിയണം.  
പുതിയ പ്ധതതിക്കുള്ള  ഡിപിസി ഄംഖീഔാരം െഫബ്രുവരിയില് തെന് പൂര്ക്ത്തിയാകത്തക 
നിലയില് ഔാരയ്ള് നീകിയാല് 2018-19-ല് പ്ലാനും പ്ധതതിയുടെ ം മാര്ക്ചൃ ്31 ന് മുന്മ്പു തെന് 
എല്ലാ ഄംഖീഔാര് ം കനരിെകാുണ്് ഏര്ില് 1 ന് നിര്ക്വ്വഹണം അരംഭികാന് 
ഔഴിയുടെ ന്താണ്. സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്ക്  വൄപ്പുഔളില്  വര്ക്ഷ്ളായി നരപ്പിം  ള്ള  ഇ 
മാതൃഔ തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ളിം  ം നരപ്പിലാകകുണ്താണ്. 
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ഄനുബന്ധമം – 1 

വിഔസന മുന്ഖണന – ഄഭിര്ായ സര്ക്കവ 

 വിഔസന ര്ശ്ന്ള്  /  
       വിഔസന സാധയതഔള് * 

മുന്ഖണനാക്രമം 
റാങ്ക് നല്ഔി 
ഄരയാളെപ്പടുത്തുഔ 

െഷി : െനല്ലികെയുടെ ം പചൃകറിയുടെ കരയുടെ ം ഈത്പാദനം  

മൃഖ പരിപാലനം : പാല്, മുട്ട, ആറചൃി ഈത്പാദനം  

മാലിനയം : മാലിനയ നിര്ക്മ്മാര്ക്ജനം   

െപാട വിദയാഭയാസം ശക്തിെപ്പടുത്തുഔ  

െപാടജനാകരാഖയ സംവിധാനം െമചൃെപ്പടുത്തുഔ  

െതാഴിലവസര്ള്  സൃഷ്ടിക്കുഔ  

സംരംഭഔതൃ വിഔസനം  

ൄരിെവള്ളം : ജലസംരക്ഷണം  

കറാും ഖതാഖതവം  

പട്ടിഔജാതി കക്ഷമവം വിഔസനവം  

സ്ത്രീ സുരക്ഷ – സ്ത്രീ ശാക്തീഔരണം  

ൄട്ടിഔള്, വൃ്ധതര്ക്, ഭിന്കശഷിയുടെ ള്ളവര്ക്  എന്ിവരുെര കക്ഷമം  

ഔലയുടെ ം ഔായിഔ വികനാദവം വിഔസിപ്പികല്   

പഞ്ചായത്ത് ഒഫീസിെെ കസവനം െമചൃെപ്പടുത്തുഔ  

  

  

  

  

ൄറിപ്പ്:-താങ്ക െര ഄഭിര്ായത്തില്  ഏറ്റവം  ഈയര്ക്ന് പരിഖണന  എന്് കതാന്നുന്  ഐറ്റത്തിന്  
റാങ്ക് നമ്പര്ക്  1 എന്നും ടരര്ക്ന്നുള്ളവയ്ക്ക്   ഄവയുടെ െര പരിഖണനാ ക്രമത്തിം  ം റാങ്ക് നമ്പര്ക്  
നല്കഔുണ്താണ്. 
  

   * മുഔളില്  ര്തിപാദിചൃവയ്ക്ക് പുറെമ ഄധിഔമായി ഈള്െപ്പടുത്തണം എന്നു താങ്കള്  ഔരുടന് 
ര്ശ്ന്ള്   എഴതി കചര്ക്ത്ത്  റാങ്ക് നിശ്ചയികാവന്താണ്. 
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ഄനുബന്ധമം 2 

പ്ധതതി അസൂത്രണ ഗ്രാമസഭാ കയാഖത്തിെെ ഔാരയപരിപാരി(മാതൃഔ) 
   

ആനം ചുമതലെപ്പട്ടവര്ക്  
സൃാഖതം ഗ്രാമസഭാ ഔണ്വീനര്ക് 
പഞ്ചായത്തിെെ വിഔസന ഔാഴ്ചപ്പാര്  
നയസമീപനം 
(വിശദീഔരണം) 

ര്സിഡെ്/വവസ് ര്സിഡെ് 

മിഷന്  ര്വര്ക്ത്തന് ം വാര്ക്ഷിഔ 
പ്ധതതിയുടെ ം 

സന്്ധത ര്വര്ക്ത്തഔനായ വിദഗ്ദ്ധന്  

പന്ത്രുണ്ാം പഞ്ചവല്സര  പ്ധതതി 
യിെല വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതി  
നിര്ക്വഹണ റികപ്പാര്ക്ട്ട് ഄവതരണം. 

െസക്രട്ടറി/െസക്രട്ടറി ചുമതലെപ്പടുത്തുന് ഈകദയാഖസ്ഥന്  

2017-18 വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതി ഔരര് 
കര്ാജക്ട് നിര്ക്കേശ്ള്, റാറ്റസ് 
റികപ്പാര്ക്ട്ട്,  വിഔസനകരക  
എന്ിവയുടെ െര ഄവതരണം 

റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി െചയര്ക്കപഴ്സണ്ണ്മാരില്  രാള്  

െപാട ചര്ക്ചൃയുടെ ം  കചാകദയാത്തര് ം കചാദയ്ള്  മുന്ട്ടികയാ  തത്മസമയകമാ എഴതി 
വാ്ികാവന്താണ്. തത്സ്മയം കചാദയ്ള്  
കചാദിക്കുവാന്  ഄനുവദികകുണ്താണ് 

്പുകപ്പ് ചര്ക്ചൃ (ഔരര് കര്ാജക്ട് 
നിര്ക്കേശ്ള്  സംബന്ധമിചൃ ചര്ക്ചൃ) 

തകേശഭരണ സ്ഥാപനതലത്തില്  എത്ര വര്ക്കിംഖ് 
്പുകപ്പുഔള്  ഈകുണ്ാ ഄത്രയുടെ ം  ്പുകപ്പുഔളായി തിരിഞ്്ഞ ചര്ക്ചൃ 
നരത്തി  െപാട നിര്ക്കേശ് ം മുന്ഖണനഔ ം 
തയ്യാറാകണം. ഒകരാ ്പുകപ്പിം  ം  രു  െഫസിലികറ്ററ്റുംെര  
കസവനം പഞ്ചായത്ത്  ലഭയമാകണം 

്പുകപ്പ് ചര്ക്ചൃയുടെ െര റികപ്പാര്ക്ട്ടിംഖ് (പ്ലീനറി 
െസക്ഷന് ) 

ഒകരാ ്പുകപ്പിെെയുടെ ം എഴതി തയ്യാറാകിയ  
നിര്ക്കേശ് െര  ഄവതരണം 

 ഔരര് പ്ധതതി നിര്ക്കേശ്ള്  
സംബന്ധമിചൃ െപാട ചര്ക്ചൃ 

 

ചര്ക്ചൃഔ െര കക്രാഡീഔരണം  
തീരുമാന്ള്  ഄറിയികല്  

ര്സിഡെ്/വവസ് ര്സിഡെ്/റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി 
െചയര്ക്കപഴ്സണ്ണ്മാര്ക്  

മിനിര്സ്,  തീരുമാന്ള്  എന്ിവ  
എഴതി പൂര്ക്ത്തിയാകിയതില്   പ്പു  
കരകെപ്പടുത്തല്  

ജനര്തിനിധിഔള്, ഈകദയാഖസ്ഥര്ക്  എന്ിവര്ക്ക് പുറകമ 
ഗ്രാമസഭാ കയാഖത്തില്  പെങ്കടുത്ത  ഏത് ഄംഖത്തിനും  
പ്പ് വയ്ക്കാവന്താണ്. 

സമാപനം, നന്ദി ഗ്രാസഭാ കഔാഒര്ക്ഡികനറ്റര്ക്/െസക്രട്ടറി 
ൄറിപ്പ്         (1)  കലാക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്  സംഗരിപ്പിക്കുന്  ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് സമാനമായ കയാഖത്തിന് 

ഇഔാരയപരിപാരി ഄവലംബികാവന്താണ്, എന്ാല്  മൂന്ാമെത്ത ആനം  
ഴിവാകാവന്താണ്. 

  2)  ഉരുക്കൂട്ട കയാഖ്ള്ക്കും  ഇ ഔാരയപരിപാരി മാതൃഔയാകാവന്താണ്.
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ഄനുബന്ധമം - 3 

പ്ധതതി അസൂത്രണത്തില്   റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔ െര  ചുമതലഔള്  
 

1. ധനഔാരയ റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി 
 
പ്ധതതിയുടെ െര വിഭവകരാതസ്സുഔള്  ഔെുണ്ത്തുഔ, ഄരങ്കല്  യുടെ ക്തിസഹമായി നിശ്ചയിക്കുഔ, 
പ്ധതതിഔണക്കുഔള്  െതയമായുടെ ം ചിട്ടയായുടെ ം തയ്യാറാക്കുഔ, െപാടഭരണം െമചൃെപ്പടുത്തുന്തിന് 
പ്ധതതിയില്  ഈള് െപ്പകത്തുണ് കര്ാജക്ടുഔള്  ശുപാര്ക്ശ െചയ്യുഔ, ശുപാര്ക്ശ െച സം ര്ഔാരം 
തയ്യാറാകിയ കര്ാജക്ടുഔ െര െതയതയുടെ ം നിയമസാധുതയുടെ ം ഈറപ്പുവരുത്തി പ്ധതതിയില്  ഈള് െപ്പടു 
ത്തുന്തിനായി ഄംഖീഔരിചൃ ് ഭരണസമിതിക് ശുപാര്ക്ശ െചയ്യുഔ എന്ിവ ധനഔാരയ റാെിംഖ് 
ഔമ്മിറ്റിയുടെ െര ചുമതലഔളാണ്. 
 
 2. വിഔസന റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി 
വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔ െര രിപീഔരണം മുതല്  പ്ധതതി ഄംഖീഔരിചൄ ഔിട്ടുന്ടവെരയുടെ ളള അസൂത്രണ 
നരപരിഔള്  ഒകരാന്നും യഥാസമയം ഫലര്ദമായി നരത്തുന്തിനുകവുണ് മുെന്ാരുക് ം 
ആരെപരം  ഔ ം നരത്തുഔ, അവശയമായ കയാഖ്ള്  യഥാസമയം വിളിചൄ കചര്ക്ക്കുഔ, അവശയമായ 
തീരുമാന്ള്  യഥാസമയം ഭരണസമിതിയില്  എടുക്കുന്തിനു കവുണ് നരപരിഔള്  സൃീഔരിക്കുഔ, 
അവശയമായ നിര്ക്കേശ്ള്  മറ്റ് റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔള്ക്കും വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔള്ക്കും നല്ൄഔ. 
വിഔസന ഔാഴ്ചപ്പാര് കരക തയ്യാറാകി ഭരണസമിതി കയാഖത്തില്  ഄവതരിപ്പിക്കുഔ, പ്ധതതി 
രിപീഔരണവമായി ബന്ധമെപ്പട്ട് തയ്യാറാകകുണ് എല്ലാ കരകഔ ം െതയമായുടെ ം ചിട്ടയായുടെ ം 
തയ്യാറാക്കുന്തിനുകവുണ് നരപരിഔള്  സൃീഔരിക്കുഔ, അവശയമായ മുഴവന്  കരകഔള്  സഹിതം 
പ്ധതതി യഥാസമയം പരികശാധനയ്ക്കായി സമര്ക് പ്പിക്കുഔ, പ്ധതതി/കര്ാജക്ട് പരികശാധന ഗട്ടത്തില്  
ഔാണന് നൂനതഔള്  യഥാസമയം പരിഹരിചൄ നല്ൄഔ എന്ിവ വിഔസന റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുടെ െര 
ചുമതലഔളാണ്. രാെത വിഔസന റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിക് പഞ്ചായത്തീരാജ് അക്ട് ര്ഔാരം 
നല്ഔെപ്പട്ട  വിഷയ്ളില്  മറ്റ് റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔള്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ചുമതലഔ ം രി 
ഈുണ്ായിരിക്കുന്താണ്. 
 
3. മറ്റ് റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔള്  
 
തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെെ െപാടവിഔസന ഔാഴ്ചപ്പാരിന് ഄനുസൃതമായി, ബന്ധമെപ്പട്ട 
റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔള്ക് അക്ട് ര്ഔാരം നല്ഔെപ്പട്ട  വിഷയ്ളില്  െമചൃെപ്പട്ട കര്ാജക്ടുഔള്  
തയ്യാറാക്കുന് തിനാവശയമായ സാധയമായ എല്ലാ നരപരിഔ ം വഔെകാള ഔ, റാെിംഖ് 
ഔമ്മിറ്റിയുടെ െര വിഷയ ചുമതലയില്  വരുന് വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പൂഔള്  ഫലര്ദമായി 
രിപീഔരിക്കുന്തിനുളള നിര്ക്കേശ്ള്  നല്ൄഔ, ബന്ധമെപ്പട്ട വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔ െര കയാഖ്ള്  
അവശയാനുസരണം വിളിചൄകചര്ക്ക്കുന്നുെുണ്ന്് ഈറപ്പുവരുത്തുഔ, ഄവ ഫലര്ദമായി 
ര്വര്ക്ത്തിക്കുന്തിനു കവുണ് ആരെപരം  ഔള്  നരത്തുഔ, റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുടെ െര വിഷയവമായി 
ബന്ധമെപ്പട്ട കര്ാജക്ടുഔള്  ബന്ധമെപ്പട്ട വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പുഔ മായി ചര്ക്ചൃ െച സം് പൂര്ക്ണവം 
ൄറ്റമറ്റടമാക്കുഔ ഄര്ഔാരമുള്ള കര്ാജക്ടുഔ െര െതയതയുടെ ം  നിയമ സാധുതയുടെ ം ഈറപ്പുവരുത്തി 
പ്ധതതിയില്  ഈള് െപ്പടുത്തുന്തിനായി ഄംഖീഔരിചൃ ്ഭരണസമിതിക് ശുപാര്ക്ശ െചയ്യുഔ എന്ിവ മറ്റ് 
റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിഔ െര ചുമതലഔളാണ്. 
  



 
 
 

79 
 

ഄനുബന്ധമം :4  

ഄഖതി ൄടുംബ്ള്ക് അശ്രയ കര്ാജക്ട്  

1 എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔ ം ഄഖതി ൄടുംബ്ള്ക്കു കവുണ്ി   അശ്രയ കര്ാജക്ട് 

തയ്യാറാകണം. മത്സ്യഗ്രാമ്ള്  ഈള്െകാള്ളുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളില്  നിശ്ചയമായുടെ ം  

അശ്രയ കര്ാജക്ട്  തയ്യാറാകകുണ്താണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔ െര അശ്രയ പ്ധതതിയിെല  

നിശ്ചിത ഗരഔ്ള്ക് കവുണ്  സഹായം  കലാക്-ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്  നല്കഔുണ് 

താണ്. 

2 ഄഖതി ൄടുംബ്െള ഔെുണ്ത്തുന്തിനുള്ള നരപരിക്രമ്ള്  

2.1 അശ്രയ കര്ാജക്ട് തയ്യാറാക്കുന്തിെെ അദയപരിയായി ൄടുംബശ്രീ അവിഷ് കരിചൃിട്ടുള്ള 

മാനദണ്ഡ്ള്  ഄരിസ്ഥാനമാകി ഄയല് ട്ട്ള്  ഄഖതി ൄടുംബ്െള 

ഔെുണ്ത്തണം. അദയപരിയായി ചുവെര െഔാടുത്തിരിക്കുന് ന്പത് മാനദണ്ഡ്ളില്  

ഏഴ് മാനദണ്ഡെമങ്കിം  ം ബാധഔമായ എല്ലാ ൄടുംബ് കരയുടെ ം പട്ടിഔ തയ്യാറാകണം  

(1) ഭൂരഹിതര്ക് /10 െസെില്  താെഴ ഭൂമിയുടെ ള്ളവര്ക്   

(2) ഭവന രഹിതര്ക്/ജീര്ക്ണിചൃ വീട്ടില്  താമസിക്കുന്വര്ക്   

(3) 300 മീറ്ററിനുള്ളില്  ൄരിെവള്ള സൗഔരയം ആല്ലാത്ത ൄടുംബ്ള്   

(4) ശുചിതൃ ഔക്കൂസ് ആല്ലാത്ത ൄടുംബം 

(5) കജാലിയുടെ ള്ള രാള്കപാം  ം ആല്ലാത്ത ൄടുംബം (രു മാസം 10 ദിവസത്തില്  താെഴ മാത്രം 

കജാലി)  

(6) വനിത ൄടുംനാഥയായിട്ടുള്ള ൄടുംബം  

(7) ഭിന്കശഷിയുടെ ള്ളവകരാ, തീരാവയാധിഔള്  പിരിെപട്ടവകരാ ഈള്ള ൄടുംബം  

(8) പട്ടിഔജാതി/പട്ടിഔവര്ക്ഖ ൄടുംബം  

(9) ര്ായപൂര്ക്ത്തിയായ നിരക്ഷരര്ക്  ഈള്ള ൄടുംബം 

2.2 ആര്ഔാരം ഔെുണ്ത്തുന് ൄടുംബ്െള ഄംഖതൃത്തികലയ്ക്ക് നയിക്കുന് ചുവെര 

െഔാടുത്തിരിക്കുന് കക്ലശ ഗരഔ് െര ഄരിസ്ഥാനത്തില്  വീണ്ടും പരികശാധികകുണ്താണ്. 

 (1)  ഭവന നിര്ക്മ്മാണത്തിന് ഭൂമി ആല്ലാത്തവര്ക്  (പുറകമ്പാക് ഭൂമി, വനഭൂമി, ഔനാം  ഔ കരയുടെ ം 

പാരകശകര് കരയുടെ ം പുറംബണ്ടുഔള്  എന്ിവിര്ളില്  താമസിക്കുന്വര്ക് ) 

(2) രാത്രിഔാലം െപാട സ്ഥല്ളിം  ം െതരുവഔളിം  ം ഔരത്തിണഔളിം  ം ഄന്തിയുടെ റങ്ങുന്വര്ക്  

(3)  ഄവിവാഹിതയായ ഄമ്മ/ഄമ്മയുടെ ം ൄഞ്ഞും മാത്രം/ഭര്ക്ത്താവ് ഈകപക്ഷിചൃടം ദുരിതമനുഭവി 

ക്കുന്ടമായ വനിതഔള്  



 
 
 

80 
 

(4)  സാമ്പത്തിഔ പരാധീനതഔള്  ഄനുഭവിക്കുന് ഄഔാലത്തില്  വിധവഔളാകഔുണ്ി വന്വര്ക് , 

വിവാഹര്ായം ഔഴിഞ്ഞിട്ടും ഄവിവാഹിതരായി ഔഴിയുടെ ന് വനിതഔള്  

(5)  തീരാവയാധിഔള് , ചിഔിത്സ്ിചൄ കഭദമാകാന്  ഔഴിയാത്ത ഄസുക്ള്  പിരിെപട്ടവരും 

ശാരീരിഔ മാനസിഔ െവല്ലുവിളിഔള്  കനരിടുന്വരും 

(6)  ൄടുംബത്തില്  ഭക്ഷണത്തിന് വഔ ഔെുണ്ത്താന്  ഔഴിവള്ള 60 വയസില്  താെഴ ര്ായമുള്ള 

അരും തെന്യില്ലാത്ത ൄടുംബം 

(7)  ഭിക്ഷാരനം െതാഴിലായി സൃീഔരിചൃിട്ടുള്ളവര്ക്  

(8)  ഄതിക്രമ്ള്ക് ആരയായിട്ടുള്ള വനിതഔള്  

2.3  അദയം തയ്യാറാകിയ പട്ടിഔയില്  മുഔളില്  വിവരിചൃിട്ടുള്ള 8 കക്ലശ ഗരഔ്ളില്  ഏെതങ്കിം  ം 

ന്് ബാധഔമായ ൄടുംബെത്ത ഄഖതി ൄടുംബമായി ഔണകാകാവന്താണ്. 

2.4 (i)മുഔളില്  വിവരിചൃ ര്ഔാരം ഄഖതി ൄടുംബ് െര പട്ടിഔ ഄയല്ട്ടം തയ്യാറാകി 

ഔഴിഞ്ഞാല്  ഄയല് ട്ട ഄംഖ്ള്  ഔഴിയുടെ ന്ിരകത്താളം വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ് ഄംഖ്ള്െകാപ്പം 

്പുകപ്പുഔളായി ഒകരാ ഄഖതി ൄടുംബവം സന്ദര്ക്ശികണം.  

(ii) ഒകരാ ്പുകപ്പും സന്ദര്ക്ശിക്കുന് ഄഖതി ൄടുംബത്തിെെ രു രിപകരക തയ്യാറാകണം. 

ആതിനാവശയമായ കഫാറ്ള്  ൄടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്  കഔാഒര്ക്ഡികനറ്റര്ക്  

ലഭയമാക്കുന്താണ്.  

(iii) ഔെുണ്ത്തുന് ഄഖതി ൄടുംബ് െര പട്ടിഔ ഗ്രാമസഭയില്  ഄവതരിപ്പിചൃ ്ഄംഖീഔാരം 

കതരണം.  

(iv) ആത് സംബന്ധമിചൃ ് ഈുണ്ാൄന് ഒകരാ പരാതിയുടെ ം സൂക്ഷ്മമായി പരികശാധികകുണ്ടം 

വിശദമായ റികപ്പാര്ക്ട്ട് ഗ്രാമസഭയുടെ െര ഄടുത്ത കയാഖത്തില്  സമര്ക്പ്പികകുണ്ടമാണ്. 

(v) രു വാര്ക്ഡിെല ഄഖതി ൄടുംബ് െര പട്ടിഔ ഄന്തിമമായി  ഄംഖീഔരികകുണ്ത് 

ഗ്രാമസഭയാണ്. 

3 ഄഖതി ൄടുംബ്ള്ക്കുകവുണ്ിയുടെ ള്ള പരിചരണ കസവന് െര പാകകജ് 

3.1  നഖരസഭഔള്  ഄഖതി ൄടുംബ്ള്കായി അശ്രയ പ്ധതതി ര്ഔാരം പരിചരണ  

കസവന് െര രു പാകകജ് തയ്യാറാകകുണ്താണ്. ഄതിെെ വിശദാംശ്ള്  ചുവെര 

കചര്ക്ക്കുന്നു. 

3.2 ഭക്ഷണം 

(1)  65 വയസിനു മുഔളില്  ര്ായമുള്ള എല്ലാ ഄഖതിഔള്ക്കും ഄന്പൂര്ക്ണ പ്ധതതി ര്ഔാരം 

ഭക്ഷയധാനയം സൗജനയമായി ലഭയമാകണം. 

(2)  െപന്ഷകനാ മറ്റ് യാെതാരു വരുമാന മാര്ക്ഖകമാ ആല്ലാത്ത, െഔാരിയ ദാരിദ്ര്യം 

ഄനുഭവിക്കുന് ഄഖതി ൄടുംബ്ള്ക് ഄകന്തയാദയ ഄന്കയാജന പ്ധതതി ര്ഔാരം 
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ഭക്ഷയധാനയം വിതരണം െചയ്യണം. ഭക്ഷയധാനയത്തിെെ വില ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് 

നല്ൄന് ൄടുംബശ്രീ ഄഖതി പുനരധിവാസ ഫുണ്ില്  നിന്നും ൄടുംബ് െര 

കറഷന്ഔാര്ക്ഡ് രജിറര്ക്  െച സംിട്ടുള്ള െപാടവിതരണ കഔന്ദ്രത്തില്  (കറഷന്  ഔരയില്) 

കനരിട്ട് ടുകകുണ്താണ്. 

(3)  മഹാത്മാഖാന്ധമി  കദശീയ ഗ്രാമീണ െതാഴിം  റപ്പു പ്ധതതി, കപാം  ള്ള െതാഴില്ദാന 

പരിപാരിഔളില്  ഄഖതിഔെള ര്കതയഔ പരിഖണന നല്ഔി പെങ്കടുപ്പിക്കുന്തിലൂെര 

കവതനം ലഭിക്കുന് െതാഴിം  ം ഭക്ഷയധാനയ് െര വിതരണവം ഈറപ്പുവരുത്തണം. 

(4)  ഭിന്കശഷികാര്ക് , ദീര്ക്ഗഔാലമായി കരാഖബാധിതര്ക് , നിതയകരാഖിഔള് , വളെരകയെറ 

ര്ായമുള്ളവര്ക്  എന്ിവര്ക്  മാത്രവം ഭക്ഷണം പാഔം െചയ്യാന്  കശഷിയുടെ ള്ള രാള്കപാം  ം 

ആല്ലാത്തടം അയ ഄഖതി ൄടുംബ്ള്ക് ഄംഖന്വാരിഔളിലൂെര ഭക്ഷണം വിതരണം 

െചയ്യണം. 

(i)  ഇ ചുമതല ൄടുംബശ്രീ ഄയല്ക്കൂട്ട്കളയുടെ ം ഏരിയ െഡവലപ് െമെ് െസാവസറ്റി 

ഔകളയുടെ ം ഏല് പ്പികാവന്താണ്.  

(ii) ഇ വിഭാഖത്തിെല ഄംഖ്ള്ക് ഭക്ഷണം പാഔം െച സം് വിതരണം നരത്തുന്തിനുള്ള 

െചലവ് തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെെ ഄഖതി പുനരധിവാസ ഫുണ്ില്  നിന്നും 

വഹികാവന്താണ്.  

(iii)ഄര്ഔാരം രു മാസം ഭക്ഷണം പാഔം െച സം് നല്ൄന്തിനാവശയമായ ടഔ മുന്റായി 

ഏരിയ െഡവലപ് െമെ് െസാവസറ്റിഔള്ക് നല്ഔാവന്താണ്. 

3.3 അകരാഖയ സുരക്ഷ 

(1) ക്ഷയം, ൄഷ്ഠം, ഔയാന്സര്ക് , എയ്ഡ് സ്, ഹൃകദയാഖം, വൃക/മസ്തിഷ് ഔ സംബന്ധമമായ കരാഖ്ള്  

ടര്ിയവയ്ക്ക് ആരയായിട്ടുള്ള ഄഖതിഔ െര ചിഔിത്സ്യ്ക്കായി വഔമാറ്റം െച സംിട്ടുള്ള 

അശുപത്രിഔളില്  ലഭയമായ കസവനം ര്കയാജനെപ്പടുത്തണം. ആതിനായി ബന്ധമെപ്പട്ട 

തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്  ര്കതയഔ നരപരി സൃീഔരികണം. 

(2) ഄഖതി ൄടുംബ് െര വയതയസ്ത്ളായ അകരാഖയ അവശയ്ള്  ശ്ര്ധതകയാെര 

നിരീക്ഷികകുണ് ചുമതല ര്ാഥമിഔ അകരാഖയ കഔന്ദ്രത്തിനാണ്. 

(3) ഄഖതി ൄടുംബ്ള്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് കസവനം ര്ദാനം െചകയ്യുണ്െതന്് 

തീരുമാനിക്കുന്ത് ര്ാഥമിഔാകരാഖയ കഔന്ദ്രവം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും രിയാ 

കലാചിചൃായിരികണം. 

(4) നിലവിം  ള്ള പ്ധതതി വിഹിതം/വിഔസനഫുണ്്/മറ്റ് കരാതസ്സുഔള്  എന്ിവയില്  നിന്് 

അകരാഖയ സുരക്ഷാ ര്വര്ക്ത്തന്ള്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അവശയമായ വിഭവം 

ഔെുണ്കത്തുണ്താണ്. 
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(5)  കലാക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്ക് സഹായം ലഭയമാകകുണ്താണ്. 

(6)  ക്ഷയം, ൄഷ്ഠം, ഔയാന്സര്ക് , എയ്ഡ് സ്, ഹൃകദയാഖം, വൃക/മസ്തിഷ് ഔ സംബന്ധമമായ കരാഖം 

എന്ിവയുടെ െര ചിഔിത്സ്യ്ക്ക് െമഡികല്  കഔാകളജുഔളിം  ം ജില്ലാ/ജനറല്  അശുപത്രിഔളിം  ം 

ലഭയമായ സ് െപഷയലിറ് കഡാക്ടര്ക്മാരുെര കസവനവം ര്കയാജനെപ്പടുകത്തുണ്താണ്. 

ആതിനുകവുണ്ി ര്കതയഔ െമഡികല്  ഔയാമ്പുഔള്  സംഗരിപ്പികാവന്ടം െചലവ് ഄഖതി 

പുനരധിവാസ ഫുണ്ില്  നിന്നും വഹികാവന്ടമാണ്. 

(7) അധുനിഔ സൗഔരയ് ള്ള സൃഔാരയ അശുപത്രിഔെളെഔാുണ്് കരാഖ ബാധിതരായ 

ഄഖതിഔ െര ചിഔിത്സ് സൗജനയമായി സ് കപാണ്സര്ക്  െചയ്യിക്കുന്തിന് തകേശഭരണ 

സ്ഥാപന്ള്  പരിശ്രമികകുണ്താണ്. 

(8) ര്ധാനമന്ത്രിയുടെ െര/മുകയമന്ത്രിയുടെ െര ദുരിതാശൃാസ നിധിയില്  നിന്നും ഄഖതിഔള്ക് ചിഔിത്സ്ാ 

സഹായം ലഭയമാക്കുന്തിനാവശയമായ നരപരിഔള്  തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്  

സൃീഔരികകുണ്താണ്. 

(9) കരാഖബാധിതരായ ഄഖതിഔള്ക് അവശയമായ മരുന്നുഔള്  സൗജനയമായി ലഭയമാകണം.  

(i) ഄതിന് ര്ാഥമിഔാകരാഖയ കഔന്ദ്രം/ആതര സര്ക്കാര്ക്  അശുപത്രിഔള്  എന്ിവിര്ളില്  

ലഭയമായ ഫുണ്് ഈപകയാഖികാവന്താണ്.  

(ii) അവശയമാെണങ്കില്  ഄഖതി പുനരധിവാസ ഫുണ്ില്  നിന്നും െചലവഴികാവന്താണ്.  

(iii) ഇ ര്ക്രിയയില്  സുതാരയത ഈറപ്പുവരുത്തുന്തിന് അകരാഖയകമകലയിെല വിദഗ്ദ്ധര്ക്  

ഈള് െപ്പടുന് രു െരഔ് നികല്  ഔമ്മിറ്റി അവശയമായ മരുന്നുഔള്  ഏത് എന്് 

നിശ്ചയികകുണ്ടം ഄവ വാ്ി ഄഖതിഔളായ കരാഖിഔള്ക് നല്ൄഔയുടെ ം കവണം.  

(iv) കരാഖിഔള്കാവശയമായ മരുന്നുഔള്  യഥാസമയം ലഭിക്കുന്നുെുണ്ന്് ഄയല് ട്ട്ള്  

ഈറപ്പുവരുകത്തുണ്താണ്. 

(10) പകരാപഔാര തല് പരരായ വയക്തിഔകളയുടെ ം ധര്ക്മ്മ സ്ഥാപന്കളയുടെ ം ഄഖതിഔ െര ചിഔിത്സ്ാ 

അവശയ്ള്  സ് കപാണ്സര്ക്  െചയ്യുവാന്  കര്രിപ്പികകുണ്താണ്. ആത്തരത്തില്  

സ് കപാണ്സര്ക്മാെര ഔെുണ്ത്തുന്തിന് അവശയമായ കബാധവല്കരണ ര്വര്ക്ത്തന്ള് , 

െസമിനാുംഔള്  മുതലായവ സംഗരിപ്പികാവന്താണ്. 

(11) തകേശഭരണ സ്ഥാപനതലത്തില്  സന്്ധത കസവന തല്പരരായ അടര ്രൂശ്രൂശഷാ 

ര്വര്ക്ത്തഔരുെര രു സമിതി രിപീഔരിക്കുഔയുടെ ം ഄഖതിഔള്  കനരിടുന് അകരാഖയ 

ര്ശ് ന്ള്  പരിഹരിക്കുന്തിന് ഄവരുെര കസവനം ലഭയമാക്കുഔയുടെ ം െചയ്യാവന്താണ്. 

3.4 ഭിന്കശഷികാര്ക്ക്  അശൃാസം നല്ഔല്  

(1) ര്ധാനമന്ത്രി അവാസ് കയാജന കപാം  ള്ള കഔന്ദ്രാവിഷ് െത പരിപാരിഔളില്  

ശാരീരിഔമാനസിഔ െവല്ലുവിളിഔള്  കനരിടുന്വര്ക്ക് ഄനുവദനീയമായ മൂന്് ശതമാനം ടഔ 
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വിനികയാഖിക്കുന് കര്ാജക്ടുഔള് , അശ്രയ ൄടുംബ്ളിെല ശാരീരിഔ മാനസിഔ 

െവല്ലുവിളിഔള്  കനരിടുന്വര്ക്ക് ര്കതയഔ മുന്ഖണന നല്ഔി നരപ്പാകകുണ്താണ്. 

(2) ഄഖതിഔള്ക് കഔരള സംസ്ഥാന വിഔലാംഖകക്ഷമ കഔാര്ക് പ്പകറഷന് , കഔരള െഫഡകറഷന്  

ഒഫ് ദി വലന് ഡ് ടര്ിയ സ്ഥാപന് െര സഹഔരണകത്താെര െതാഴില്  വവദഗ്ദ്ധയ 

പരിശീലനം നല്ൄവാനുള്ള കര്ാജക്ടുഔള്  കര്ാത്സ്ാഹിപ്പികണം. 

(3) െപാടവിഭാഖം വിഔസനഫുണ്് വിനികയാഖിചൃ ് ഄഖതി ൄടുംബ്ളിെല ശാരീരിഔ 

മാനസിഔെവല്ലുവിളിഔള്  കനരിടുന്വര്ക്ക് െതാഴില്  നല്ൄന്തിനുകവുണ്ിയുടെ ള്ള കര്ാജക്ടുഔള്  

തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്  കര്ാത്സ്ാഹിപ്പികകുണ്താണ്. 

(4) ശാരീരിഔ മാനസിഔ െവല്ലുവിളിഔള്  കനരിടുന്വരുെര െതാഴിലധിഷ്ഠിത കര്ാജക്ടുഔള്ക് 

കഔന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സാമൂഹയ കക്ഷമ ഈപകദശഔ കബാര്ക് ു ഔളില്  നിന്് സാമ്പത്തിഔ സഹായം 

ലഭയമാക്കുന്തിന് തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്  നരപരി സൃീഔരികകുണ്താണ്. 

 (5) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്  സ്ഥാപിക്കുന് ബഡ് സ് മാതൃഔയിം  ള്ള സ് െപഷയല്  സ്  ഔള്ക് 

കലാക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്  ധനസഹായം ലഭയമാകകുണ്താണ്. 

3.5 ഄഖതിഔളില്  ഄര്ക്ഹരായവര്ക്ക് വാര്ക്്ധതഔയഔാല െപന്ഷനും മറ്റ െപന്ഷനുഔ ം 

ഄനുവദിക്കുന്തിന് തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്  ഈയര്ക്ന് മുന്ഖണന നല്ഔണം. 

3.6 വൃ്ധതരുെര കക്ഷമത്തിനും വിഔസനത്തിനും ര്ാകദശിഔ ര്കതയഔതഔ ള്ള ഈചിതമായ 

പരിപാരിഔള്  ഔെുണ്ത്തി നരപ്പാക്കുന്തിന് തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്  ശ്ര്ധതികകുണ്താണ്. 

3.7  ഔിരപ്പാരം 

(1) ഭൂരഹിതരായ എല്ലാ ഄഖതി ൄടുംബ്ള്ക്കും വീര് വയ്ക്കന്തിന് ഭൂമി 

വാ്ിനല്ഔിയതിനുകശഷം മാത്രകമ തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്  ദാരിദ്ര്യകരകയ്ക്ക് 

താെഴയുടെ ള്ള മറ്റ് ൄടുംബ്ള്ക് ഇ അവശയത്തിന് ഭൂമി നല്ൄവാന്  പാടുള്ളൂ.  

(i) ഄഖതിഔള്ക് വീര് വയ്ക്കവാന്  സ്ഥലം വാങ്ങുന് കര്ാജക്ടുഔള്  ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തുഔള്ക്കും കലാക് പഞ്ചായത്തുഔള്ക്കും രി ഏെറ്റടുകാെമങ്കിം  ം ഄവ 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്  മുകകന മാത്രകമ നരപ്പാകാന്  പാടുള്ളൂ  

(ii) ഇ ഔാരയത്തില്  നിണകഭാക്താക െര സമുദായം രു മാനദണ്ഡമാഔരുത്. 

(2) ഄഖതി ൄടുംബ് െര പുനരധിവാസത്തിന് ഗ്രാമര്കദശ്ളില്  മൂന്് െസെില്  
ൄറയാെത ഭൂമി ഔമ്മൂണിറ്റി െഡവലപ് െമെ് െസാവസറ്റിഔള്  ഔെുണ്കത്തുണ്താണ്. 
ഭൂമിയുടെ െര വില, പട്ടിഔജാതി/പട്ടിഔവര്ക്ഖകാര്ക്കായി നരപ്പാക്കുന് സമാന 
പരിപാരിഔള്ക് നിശ്ചയിചൃിട്ടുള്ള ഈയര്ക്ന് പരിധിക് വികധയമായി ഭൂവരമയ്ക്ക് കനരിട്ട് 
നരപ്പാകാവന്താണ്. 
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3.8 പാര്ക് പ്പിരം 

(1) ഭവന രഹിതരും വീര് നിര്ക്മ്മിക്കുവാന്  അവശയത്തിന് ഭൂമിയുടെ ള്ളവരുമായ എല്ലാ ഄഖതി 

ൄടുംബ്ള്ക്കും ഭവന നിര്ക്മ്മാണ സഹായം മുന്ഖണനയുടെ െര ഄരിസ്ഥാനത്തില്  

നല്ഔണം. ഄതിനുകശഷം മാത്രകമ ദാരിദ്ര്യകരകയ്ക്ക് താെഴയുടെ ള്ള മറ്റ് ൄരംബ്ള്ക് വീര് 

നല്ൄവാന്  പാടുള്ളൂ. 

(2) ഄഖതി ൄരംബ് െര ഭവന നിര്ക്മ്മാണം ഄയല് ട്ട്െള ഏല് പ്പികണം. 

3.9 ൄരിെവള്ളം 

(1) നിലവിം  ള്ള ൄരിെവള്ള കര്ാജക്ടുഔളില്  ഄഖതി ൄടുംബ് െര വീടുഔള്ക് ഏറ്റവം 

സമീപത്തായി പലിഔ് റാെ് കപാറ് സ്ഥാപികകുണ്താണ്. 

(2) പുടതായി അരംഭിക്കുന് ൄരിെവള്ള കര്ാജക്ടുഔളില്  ഄഖതി ൄടുംബ്ള്  ടുതം  ള്ള 

ര്കദശ്ള്ക് മുന്ഖണന നല്കഔുണ്താണ്. 

(3) ഄഖതി ൄടുംബ്ള്കായി ടറസ്സായ ഔിണര്ക്  ൄഴികാവന്താണ്. 

3.10 വിദയാഭയാസം 

(1) ഄഖതി ൄടുംബ്ളില്  സ് ളില്  കചരാത്ത ൄട്ടിഔ െുണ്ങ്കില്  ഄവെര ഔെുണ്ത്തി 

എല്ലാവെരയുടെ ം സ് ളില്  ര്കവശിപ്പിക്കുന്തിന് നരപരി സൃീഔരികണം. 

(2) വിദയാഭയാസം ഈകപക്ഷിചൃവെര വീണ്ടും സ് ളില്  കചര്ക്കാന്  നരപരി സൃീഔരിക്കുന്തിലൂെര 

ഄഖതി ൄടുംബ്ളിെല 18 വയസ്സില്  താെഴ ര്ായമുള്ള എല്ലാ ൄട്ടിഔ ം വിദയാഭയാസം 

െചയ്യുന്നുെവന്് ഈുംവരുത്തണം. 

 (3) ഄഖതി ൄടുംബത്തിെല സ് ള്  ൄട്ടിഔള്ക് അവശയമായ പഠകനാപഔരണ്ള് , 

യൂണികഫാം, ൄര, െചരുപ്പ്, സ് ള്  ബാഖ് മുതലായവ ലഭയമാക്കുന്തിനുള്ള സഹായ്ള്  

വയക്തിഔകളാ സംഗരനഔകളാ ഏര്ക് െപ്പടുത്തുന് സ് കപാണ്സര്ക്ഷിപ്പിലൂെര ഔെുണ്ത്തുന്തിന് 

ശ്രമികണം. 

(4)  ഄഖതി ൄടുംബ്ളിെല വിദയാര്ക്ഥിഔ െര പഠന നിലവാരം ഈയര്ക്ത്താന്  ര്കതയഔ 

കഔാചൃിംഖ് ഏര്ക് െപ്പടുത്താവന്താണ്. ആതിനായി കയാഖയതയുടെ ള്ള ബിരുദധാരിഔള് , കഔാകളജ് 

വിദയാര്ക്ഥിഔള് , ഄ്ധതയാപഔര്ക് , സാക്ഷരതാ കര്രഔ് മാര്ക്  മുതലായവെര ഈള് െപ്പടുത്തി രു 

സകപ്പാര്ക്ട്ട് ്പുകപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   തലത്തില്  രിപീഔരികാവന്താണ്. ആതിനാവശയമായ 

സംഗാരന െചലവ് ൄടുംബശ്രീ ഄഖതി പുനരധിവാസ ഫുണ്ില്  നിന്നും 

വഹികാവന്താണ്. എന്ാല്  അര്ക്ക്കും കഹാണകററിയം ഄനുവദികാന്  പാരില്ല. 
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3.11 സാമൂഹയമായ റ്റെപ്പരല്  

(1) ഄഖതി ൄടുംബത്തിെല ഄംഖ്െള ഄയല് ട്ട്ളില്  ഈള് െപ്പത്തുവാന്  ഔമ്മൂണിറ്റി 

െഡവലപ് െമെ് െസാവസറ്റിഔള്  നരപരി സൃീഔരികണം. ഄര്ഔാരം ഄവരുെര 

സാമൂഹയമായ റ്റെപ്പരല്  ഄവസാനിപ്പികാവന്താണ്. 

(2) ഄഖതി ൄടുംബ് െര പുനരധിവാസ ര്വര്ക്ത്തന് െര നിര്ക്വഹണം, കമല്കനാട്ടം, 

കമാണിറ്ററിംഖ് മുതലായ ഔാരയ്ള്  ഄയല് ട്ട് െര ചുമതലയിലായിരികണം. 

(3) ഄഖതി ൄടുംബ്ള്  കനരിടുന് ര്ശ് ന്ള്  പൗരസമൂഹത്തിെെ ശ്ര്ധതയില്  

െഔാണ്ടുവരുന്തിനുള്ള ശ്രമ്ള് , കബാധവല്കരണ ര്വര്ക്ത്തന്ള് , ഄഖതിഔെള 

ഔെുണ്ത്തുന്തിനുള്ള സര്ക്കവ എന്ിവ ഔമ്മൂണിറ്റി െഡവലപ് െമെ് െസാവസറ്റിഔ െര 

പങ്കാളിത്തകത്താെര തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്  സംഗരിപ്പികണം. 

(4) ഄഖതി ൄടുംബ്ളിെല ഄംഖ് െര സര്ക്ഖവാസന വിഔസിപ്പിക്കുന്തിനും ഄവരുെര 

കശഷി വര്ക്്ധതിപ്പിക്കുന്തിനും സമൂഹത്തിെല മറ്റ വിഭാഖ്ള് െകാപ്പം ആരപഴൄന്തിനുള്ള 

അത്മബലം നല്ൄന്തിനും ഄനുകയാജയമായ ഔൗണ്സലിംഖ് സംഗരിപ്പിക്കുവാന്  

തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്  നരപരി സൃീഔരികകുണ്താണ്. 

(5) ഄഖതിഔ െര മാനസിഔ ശാരീരിഔ ഔഴിവഔള്  പരികപാഷിപ്പിക്കുന്തിന് അവശയമായ 

പരിശീലന്ള്  മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരുെരയുടെ ം വിദഗ്ദ്ധരുെരയുടെ ം െര്ാഫഷണല്  ഈപകദശാനു 

സരണം തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്  സംഗരിപ്പികകുണ്താണ്. ഄതിെെ െചലവ് 

െപാടവിഭാഖം വിഔസനഫുണ്ില്  ഈള് െപ്പടുത്താവന്താണ്. 

3.12 വസ്ത്രം  

വസ്ത്രം സ് കപാണ് സര്ക് പ്പിലൂെര ലഭയമാകാന്  ശ്രമികകുണ്താണ്. പട്ടിഔ വര്ക്ഖ വിഭാഖത്തിെല 

അശ്രയ ൄടുംബത്തില്  ഈള് െപ്പട്ടവര്ക്ക് വസ്ത്രം നല്കഔുണ്ിവരുന്നുെവങ്കില്  

സ് കപാണ്സര്ക്ഷിപ്പ് ലഭികാെത വരുകമ്പാള്  ചലഞ്ച് ഫുണ്ില്  നിന്നും വസ്ത്രം 

ലഭയമാകാവന്താണ്. 

3.13 െതാഴില്  പരിശീലനവം െതാഴിം  ം  

(1) ഄഖതി ൄടുംബ്െള ഗട്ടംഗട്ടമായി സൃയംപരയാപ്തമാതയികലക് നയിക്കുന്തിെെ ഭാഖമായി 

സൃയം െതാഴില്  പ്ധതതിഔള്  അവിഷ് ഔരികകുണ്താണ്.  

(2) അശ്രയ ൄടുംബ്ള്ക് ഄനുകയാജയമായ സംരംഭ്ള്  ഔെുണ്ത്തി അയത് 

വിജയഔരമായി നരപ്പിലാക്കുന്തിന് അവശയമായ പരിശീലനം നല്ഔാവന്താണ്. ഗ്രാമ-

കലാക് പഞ്ചായത്തുഔ ം ൄടുംബശ്രീ മിഷനും നരപ്പിലാക്കുന് വവദഗ്ദ്ധയ പരിശീലന 

പ്ധതതിഔ മായി സംകയാജിപ്പിചൃ ്നരിലാകാവന്താണ്. 
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 (3) അശ്രയ ൄടുംബ്ളിെല െതാഴില്  െചയ്യുവാന്  കശഷിയുടെ ള്ള ഄംഖ്െള കദശീയ 

െതാഴിം  റപ്പു പ്ധതതി ര്ഔാരമുള്ള െതാഴില്  ഔാര്ക്ഡ് ലഭയമാകി െതാഴിലില്  

ഏര്ക് െപ്പടുത്തുന്തിനുള്ള നരപരി സൃീഔരികകുണ്താണ്. 

 (4) അശ്രയ പ്ധതതിയില്  ഈള് െപ്പട്ടവര്ക്  സൃയംെതാഴില്  സംരംഭ്ളില്  ഏര്ക് െപ്പടുകമ്പാള്  

സബ് സിഡിക് പുറകമ ബാങ്ക് വായ്പയ്ക്ക് ടലയമായ ടഔ ര്കതയഔ ഄകപക്ഷ ര്ഔാരം 

ൄടുംബശ്രീ സംസ്ഥാന മിഷനില്  നിന്നും ഄനുവദികാവന്താണ്. 

 3.14 പുരനധിവാസം  

(1) സൃന്തമായി സ്ഥലകമാ വീകരാ ആല്ലാത്തടം, അകരാഖയപരമായി ര്ശ് ന്ള്  ഈള്ളവരും 

റ്റെപ്പട്ടവരുമായവെര തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെെ പുനരധിവാസ കഔന്ദ്ര്ളില്  

എത്തികകുണ്താണ്.  

(2)  തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് സൃന്തമായി പുനരധിവാസ കഔന്ദ്രം ആല്ലാെയങ്കില്  

തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെെ/സി.ഡി.എസിെെ ഈത്തരവാദിതൃത്തില്  ഏറ്റവം ഄടുത്ത 

സര്ക്കാര്ക്  ഄംഖീെത പുനരധിവാസ കഔന്ദ്രത്തില്  ര്കവശിപ്പികണം. ആതിനാവശയമായ 

ര്ാഥമിഔ െചലവഔള്  അശ്രയ ഫുണ്ില്  നിന്നും ഈപകയാഖികാവന്താണ്. 

3.15 റിസര്ക്വ് ഫുണ്്:  

(1) ചലഞ്ച് ഫുണ്ായി ഄനുവദിക്കുന് ടഔയുടെ െര രു ശതമാനം ഄതയാവശയ ഔാരയ്ള്ക് 

ഈപകയാഖിക്കുന്തിനായി ഄകൗുണ്ില്  റിസര്ക്വ് ഫുണ്ായി സൂക്ഷികകുണ്താണ്. 

(2) അശ്രയ കര്ാജക്ടിെല ൄടുംബാംഖ്ള്ക് െപെട്ടന്നുുണ്ാൄന് അകരാഖയ ര്ശ് ന്ള് , 

മറ്റ ഄതയാഹിത്ള്  എന്ിവ കനരിടുന്തിന് ഇ ടഔ സി.ഡി.എസ്. തീരുമാന ര്ഔാരം 

ഈപകയാഖികാവന്ടം വിലയിരുത്തല്  സമിതിയില്  സാധൂഔരണം വാക്ുണ്ടമാണ്. 

3.16 കമാണിറ്ററിംഖ്: 

(1)  അശ്രയ പ്ധതതിയുടെ െര െപാടനരത്തിപ്പിെെ കമല്കനാട്ടം വിലയിരുത്തല്  സമിതിയില്  

നിക്ഷിപ്തമാമാണ്. 

(i) അശ്രയ കര്ാജക്ടിെെ ര്വര്ക്ത്തനം നിരന്തരം വിലയിരുത്തുന്തിനായി വിലയിരുത്തല്  

സമിതിയില്  രു ഈപസമിതി രിപീഔരികകുണ്താണ്.  

(ii) തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെെ ഄ്ധതയക്ഷനായിരികണം ഈപസമിതി ഄ്ധതയക്ഷന്. കക്ഷമഔാരയ 

റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റി െചയര്ക്കപഴ് സണ് , തകേശ ഭരണ െസക്രട്ടറി, സി.ഡി.എസ്. 

െചയര്ക്കപഴ് സണ് , െമമ്പര്ക്  െസക്രട്ടറി, െമഡികല്  അഫീസര്ക് , ഄംഖന്വാരി 

സൂപ്പര്ക്വവസര്ക് , സി.ഡി.എസിെല സാമൂഹയ വിഔസന (അശ്രയ)ത്തിെെ ചുമതലയുടെ ള്ള 

ഄംഖം, ഇ രംഖത്ത് ര്വര്ക്ത്തികാന്  താപരയമുള്ള രുണ്് സാമൂഹയര്വര്ക്ത്തഔര്ക്  

ടര്ിയവര്ക്  ഈപസമിതി ഄംഖ്ളായിരിക്കും.  
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(iii) ഈപസമിതിയുടെ െര റികപ്പാര്ക്ട്ട് പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയില്  വിലയിരുകത്തുണ്താണ്. രണ്ടു 

മാസത്തിെലാരികല്  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി നിര്ക്ബന്ധമമായുടെ ം അശ്രയ പ്ധതതി 

നരത്തിപ്പ് വിലയിരുകത്തുണ്താണ്. പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയുടെ െര വിലയിരുത്തല്  റികപ്പാര്ക് ട്ട് 

ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതിക് സമര്ക് പ്പികകുണ്താണ്. 

(2)  (i) ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിയുടെ െര നിയന്ത്രണത്തില്  രു വിദഗ്ദ്ധ സമിതി രിപീഔരിചൃ ്

തകേശഭരണസ്ഥാപന്ള്  സന്ദര്ക്ശിചൃ ്  അശ്രയ പ്ധതതി വിലയിരുത്തല്  നരത്തുന്തിന് 

ചുമതലെപ്പടുകത്തുണ്താണ്.  

(ii) ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതി ഄ്ധതയക്ഷന്  െചയര്ക്കപഴ് സണം, ജില്ലാ ഔളക്ടര്ക്  ഔണ്വീനുംമായ 

സമിതിയില്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസര്ക് , ൄടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്  കഔാഒര്ക്ഡികനറ്റര്ക് , ജില്ലാ 

െമഡികല്  അഫീസര്ക് , ജില്ലാസാമൂഹയകക്ഷമ അഫീസര്ക്  ടര്ിയ ഓകദയാഖിഔ 

ഄംഖ്ള്ക്കുപുറെമ, വിദഗ്ദ്ധ ഄംഖ്ളായി ഔമ്മൂണിറ്റി െമഡിസിന്  വിഭാഖത്തിെെ 

ര്തിനിധി, പുനരധിവാസ ര്വര്ക്ത്തനരംഖകത്തയുടെ ം സാമൂഹയ ശാസ്ത്രരംഖകത്തയുടെ ം വിദഗ്ദ്ധരും 

രാെത രണ്ടു സാമൂഹയ ര്വര്ക്ത്തഔകരയുടെ ം ഄംഖ്ളായി ഈള് െപ്പടുത്താവന്താണ്.  

(iii) അവശയെമങ്കില്  ടുതല്  ഄംഖ്െള സമിതിയില്  ഈള് െപ്പടുത്താവന്താണ്.  

(iv) വിദഗ്ദ്ധസമിതിയില്  ഄംഖ്ള്  പരമാവധി 15 കപര്ക്  വെരഅഔാവന്താണ്.  

(v) അശ്രയ ര്വര്ക്ത്തന പുകരാഖതി വിലയിരുത്തല് , കര്ാജക്ടിെെ നിണനിലവാരം 

പരികശാധികല് , വിവിധ സ് കപാണ്സര്ക്ഷിപ്പുഔള്  ഔെുണ്ത്താന്  സഹായികല്  

ടര്ിയവയാണ് സമിതിയുടെ െര മുകയ ചുമതലഔള് . 

(vi) ഇ സമിതിയുടെ െര ര്വര്ക്ത്തന പുകരാഖതിയുടെ ം വിലയിരുത്തം  ം സര്ക്കാരിന് 

സമര്ക് പ്പികകുണ്താണ്. 

(3) രു അശ്രയ കര്ാജക്ട് രിപീഔരിചൃ ് ഄംഖീഔാരം ലഭിചൄഔഴിഞ്ഞാല്  ര്വര്ക്ത്തനം 

അരംഭിചൃിട്ടിെല്ലങ്കില്  ഄടുത്ത സാമ്പത്തിഔ വര്ക്ഷത്തില്  നിര്ക്ബന്ധമമായുടെ ം സ്പില്  ഒവറായി 

പ്ധതതി ര്വര്ക്ത്തനം ടരകരുണ്താണ്. 

(4) അശ്രയ കര്ാജക്ടുഔ െര  കസവന നിണനിലവാരം വിലയിരുത്തുന്തിനായി ൄടുംബശ്രീ 

സംസ്ഥാന മിഷന്  ര്കതയഔ വിദഗ്ദ്ധ സംഗെത്ത  നികയാഖികകുണ്താണ്. 

(5) ഒകരാ അശ്രയ ൄടുംബവം ഈള് െപ്പടുന് ഄയല് ട്ടം ര്സ്തുത ൄടുംബത്തിനായുടെ ള്ള കര്ാജക്ട് 

ഗരഔ് െര നിര്ക്വഹണം വിലയിരുകത്തുണ്താണ്. കര്ാജക്ട് ര്ഔാരം ഈള് െപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള 

കസവന്ള്  ലഭയമാൄന്നുകുണ്ാെയന്് ഄയല്ട്ടം െസക്രട്ടറി/ര്സിഡെ് എ.ഡി.എസ്., 

സി.ഡി.എസ്. ഔമ്മിറ്റിഔളില്  റികപ്പാര്ക്ട്ട് നല്കഔുണ്താണ്. ആതിനായി ബന്ധമെട്ട 

ഄയല്ക്കൂട്ട്ള്  രു അശ്രയ കമാണിറ്ററിംഖ് രജിറര്ക്  സൂക്ഷികകുണ്താണ്. 

3.17  അശ്രയ     കര്ാജക്ടുഔള്  പരികശാധിക്കുന്തിന് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി തലത്തില്  രു 

ര്കതയഔ സംവിധാനം ഏര്ക് െപ്പടുത്തണം. എല്ലാ തകേശഭരണ സ്ഥാപന് ം ഄംഖീഔരിചൃ 
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അശ്രയ കര്ാജക്ടിെെ രു പഔര്ക് പ്പ് സംസ്ഥാന ദാരിദ്ര്യ നിര്ക്മ്മാര്ക്ജന മിഷന് ഄയചൃ ്

െഔാടുത്ത് കര്ാജക്ട് ഄരങ്കലിെെ 40 ശതമാനകമാ 25 ലക്ഷം രിപകയാ ഏതാകണാ ൄറവ് അ 

ടഔയുടെ ം ടരര്ക്കസവനത്തിന് ഄനുവദിക്കുന് 5 ലക്ഷം രിപയുടെ ം സംസ്ഥാന പ്ധതതി 

വിഹിതത്തില്  നിന്് ലഭയമാക്കുന്തിന് നരപരി അവശയെപ്പകരുണ്താണ്. 
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  ഄനുബന്ധമം : 5 

പട്ടിഔ വര്ക്ഖ ഄഖതി ൄടുംബ്ള്ക് പരിചരണ കസവന് െര പാകകജ് 

1.1 പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഈപപ്ധതതി വിഹിതത്തില്  നിന്് ൄറഞ്ഞത് 50 ശതമാനം ടഔ പാവെപ്പട്ടവരില്    

പാവെപ്പട്ടവരായ പട്ടിഔവര്ക്ഖകാരുെര പരിചരണ കസവന് െര പാകകജിന്  വഔയിരുത്തണം.  

പരിചരണ  കസവന് െര പാകകജിന് ഄര്ക്ഹരായ പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഄഖതി ൄടുംബ്െള 

ഔെുണ്ത്തുന്തിന് രുണ്് ഗട്ട്ളിെല  തിരചൃില്  ര്ക്രിയ ഄനുവര്ക്ത്തികണം. ഄടര്ഔാരം 

ര്ാഥമിഔ പരികശാധനയ്ക്കള്ള  മാനദണ്ഡ് ം ഄഖതി ൄടുംബമായി പരിഖണിക്കുന്തിനുള്ള കക്ലശ 

ഗരഔ് ം  ചുവെര വിവരിക്കുന്നു. 

1.2 ഄഖതി ൄടുംബ്െള ഔെുണ്ത്തുന്തിനുള്ള മാനദണ്ഡ്ള്   

(1) ഭൂരഹിതര്ക് /10 െസെില്  താെഴ ഭൂമിയുടെ ള്ളവര്ക്   

(2) ഭവന രഹിതര്ക്/ജീര്ക്ണിചൃ വീട്ടില്  താമസിക്കുന്വര്ക്   

(3) 300 മീറ്ററിനുള്ളില്  ൄരിെവള്ള സൗഔരയം ആല്ലാത്ത ൄടുംബ്ള്  

(4) ശുചിതൃ ഔക്കൂസ് ആല്ലാത്ത ൄടുംബ്ള്  

 (5) കജാലിയുടെ ള്ള രാള്കപാം  ം ആല്ലാത്ത ൄടുംബം  (രു മാസം 10 ദിവസത്തില്  താെഴ മാത്രം 

കജാലി)  

(6) വനിത ൄടുംനാഥയായിട്ടുള്ള ൄടുംബം  

(7) ഭിന്കശഷിയുടെ ള്ളവകരാ, തീരാവയാധിഔള്  പിരിെപട്ടവകരാ ഈള്ള ൄടുംബം  

(8) പട്ടിഔവര്ക്ഖ ൄടുംബം  

(9) ര്ായപൂര്ക്ത്തിയായ നിരക്ഷരര്ക്  ഈള്ള ൄടുംബം  

1.3 ഄഖതി ൄടുംബമായി പരിഖണിക്കുന്തിനുള്ള കക്ലശ ഗരഔ്ള്  

(1)  ഭവന നിര്ക്മ്മാണത്തിന് ഭൂമി ആല്ലാത്തവര്ക്  (പുറകമ്പാക് ഭൂമി, വനഭൂമി, ഔനാം  ഔ കരയുടെ ം 

പാരകശകര് കരയുടെ ം പുറംബണ്ടുഔള്  എന്ിവിര്ളില്  താമസിക്കുന്വര്ക് ) 

(2)  രാത്രിഔാലം െപാട സ്ഥല്ളിം  ം െതരുവഔളിം  ം ഔരത്തിണഔളിം  ം ഄന്തിയുടെ റങ്ങുന്വര്ക്  

(3) ഄവിവാഹിതയായ ഄമ്മ/ഄമ്മയുടെ ം ൄഞ്ഞും മാത്രം/ഭര്ക്ത്താവ് ഈകപക്ഷിചൃടം 

ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ടമായ വനിതഔള്  

(4) സാമ്പത്തിഔ പരാധീനതഔള്  ഄനുഭവിക്കുന്, ഄഔാലത്തില്  വിധവഔളാകഔുണ്ിവന്വര്ക് , 

വിവാഹര്ായം ഔഴിഞ്ഞിട്ടും ഄവിവാഹിതരായി ഔഴിയുടെ ന് വനിതഔള്  

(5)  തീരാവയാധിഔള്  ചിഔിത്സ്ിചൄ കഭദമാകാന്  ഔഴിയാത്ത ഄസുക്ള്  പിരിെപട്ടവരും ശാരീരിഔ 

മാനസിഔ െവല്ലുവിളിഔള്  കനരിടുന്വരും 
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(6)  ൄടുംബത്തില്  ഭക്ഷണത്തിന് വഔ ഔെുണ്ത്താന്  ഔഴിവള്ള 60 വയസില്  താെഴ ര്ായമുള്ള 

അരുതെന്യില്ലാത്ത ൄടുംബം 

(7)  ഭിക്ഷാരനം െതാഴിലായി സൃീഔരിചൃിട്ടുള്ളവര്ക്  

(8)  ഄതിക്രമ്ള്ക് ആരയായിട്ടുള്ള വനിതഔള്  

1.4. ഄഖതി ൄടുംബ് െര പട്ടിഔ തയ്യാറാകല്  

ഄഖതിഔെള ഔെുണ്ത്തുന്തിന്  ഄവലംബമാകിയിട്ടുള്ള 9 മാനദണ്ഡ്ളില്  7 

മാനദണ്ഡ്െളങ്കിം  ം ബാധഔമായിട്ടുള്ള എല്ലാ  ൄടുംബ് കരയുടെ ം പട്ടിഔ  തയ്യാറാകണം. 

ആര്ഔാരം  പട്ടിഔെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള ൄടുംബ്െള  കക്ലശ ഗരഔ് െര ഄരിസ്ഥാനത്തില്  

വീണ്ടും  പരികശാധികണം. 8 കക്ലശ  ഗരഔ്ളില്  ഏെതങ്കിം  ം രു ഗരഔം  ബാധഔമായിട്ടുള്ള  

ൄടുംബെത്ത  ഄഖതി ൄടുംബമായി  ഔണകാകാവന്താണ്.  രുണ്് ഗട്ട്ളികലയുടെ ം  

പരികശാധനയുടെ ം  പട്ടിഔ തയ്യാറാകം  ം  നരത്തുഔെയന്ത് ഉരിട്ടത്തിെെ ചുമതലയാണ്. 

1.5ഄന്തിമ പട്ടിഔ ഄംഖീഔരികല്  

(1) മുഔളില്  വിവരിചൃ ര്ഔാരം ഄഖതി ൄടുംബ് െര പട്ടിഔ ഉരുട്ടം തയ്യാറാകി 

ഔഴിഞ്ഞാല്  ഉരുട്ട ഄംഖ്ള്  ഔഴിയുടെ ന്ിരകത്താളം വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ് 

ഄംഖ്ള്െകാപ്പം ്പുകപ്പുഔളായി ഒകരാ ഄഖതി ൄടുംബവം സന്ദര്ക്ശികണം.  

(2)  ഒകരാ ്പുകപ്പും സന്ദര്ക്ശിക്കുന് ഄഖതി ൄടുംബത്തിെെ രു രിപകരക തയ്യാറാകണം  

ആതിനാവശയമായ കഫാറ്ള്  ൄടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്  കഔാഒര്ക്ഡികനറ്റര്ക്  

ലഭയമാക്കുന്താണ്.  

(3) ൄടുംബ സന്ദര്ക്ശനത്തിലൂെര ഔെുണ്ത്തുന് ഄഖതി ൄടുംബ് െര പട്ടിഔ 

ഉരുട്ടകയാഖത്തില്  ഄവതരിപ്പിചൃ ് ഄംഖീഔാരം കതരണം. ആത് സംബന്ധമിചൃ ്

ഈുണ്ാൄന് ഒകരാ പരാതിയുടെ ം സൂക്ഷ്മമായി പരികശാധികകുണ്ടം വിശദമായ റികപ്പാര്ക്ട്്ട 

ഉരുട്ടത്തിെെ ഄടുത്ത കയാഖത്തില്  സമര്ക്പ്പികകുണ്ടമാണ്. 

(4) ഄഖതി ൄടുംബമാണ് എന്്  തീരുമാനികകുണ്ത്  ഉരുട്ടമാണ് 

2. ഄര്ക്ഹരായ പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഄഖതിഔള്ക് ചുവെര വിവരിക്കുന് പരിചരണ കസവന് െര 

പാകകജ്   നല്ഔാവന്താണ്. 

2.1 ഭക്ഷണം 

(1)  65 വയസിനു മുഔളില്  ര്ായമുള്ള എല്ലാ പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഄഖതിഔള്ക്കും ഄന്പൂര്ക്ണ 

പ്ധതതിര്ഔാരം ഭക്ഷയധാനയം സൗജനയമായി നല്ഔണം. 

(2)   യാെതാരു വരുമാനമാര്ക്ഖവം ആല്ലാത്ത, െഔാരിയ ദാരിദ്ര്യം ഄനുഭവിക്കുന് പട്ടിഔവര്ക്ഖ 

ഄഖതിൄടുംബ്ള്ക്, ഄകന്തയാദയ ഄന്കയാജന പരിപാരി ര്ഔാരം ഭക്ഷയധാനയം 

വിതരണം െചയ്യണം. ഭക്ഷയധാനയം നല്ൄന്തിനാവശയമായ ടഔ പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഈപപ്ധതതി 
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വിഹിതത്തില്  നിന്നും പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഄഖതി ൄടുംബ്ള്  കറഷന്  ഔാര്ക്ഡ് രജിറര്ക്  

െച സംിട്ടുള്ള െപാടവിതരണ കഔന്ദ്രത്തില്  (കറഷന്  ഔരയില് ) കനരിട്ട് ടുകകുണ്താണ്. 

(3)  കവതന െതാഴില്  ഈറപ്പുവരുത്തുന്തിന് മഹാത്മാഖാന്ധമി കദശീയ ഗ്രാമീണ െതാഴിം  റപ്പ് 

(MGNREGS) പരിപാരിയിം  ം കവതന െതാഴിം  ം ഭക്ഷയധാനയവം ഈറപ്പുരുത്തുന്തിന് കദശീയ 

ഗ്രാമീണ ഈപജീവന മിഷന്  (NRLM) പരിപാരിയിം  ം പട്ടിഔവര്ക്ഖ ൄടുംബ്ളിെല 

ഄഖതിഔെള ര്കതയഔ പരിഖണന നല്ഔി പെങ്കടുപ്പിചൃ ്െതാഴില്  ലഭയമാകണം. 

(4)  പട്ടിഔവര്ക്ഖ വിഔസന വൄപ്പ് നരപ്പാക്കുന് ഫുഡ് സകപ്പാര്ക്ട്ട് കര്ാഗ്രാമിലൂെരയുടെ ള്ള (Food 

Support Programme) ഭക്ഷയധാനയ വിതരണം പട്ടിഔവര്ക്ഖ ൄടുംബശ്രീ ഄയല്ക്കൂട്ട ശംകല 

മുകകന അയിരികണം. 

(5)  ശാരീരിഔ- മാനസിഔ െവല്ലുവിളിഔള്  കനരിടുന്വര്ക് , ദീര്ക്ഗഔാലമായി കരാഖ ബാധിതര്ക് , 

നിതയകരാഖിഔള് , വളെരകയെറ ര്ായമുള്ളവര്ക്  എന്ിവര്ക്  മാത്രവം ഭക്ഷണം പാഔം െചയ്യാന്  

കശഷിയുടെ ള്ള രാള്കപാം  ം ആല്ലാത്തടം അയ പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഄഖതി ൄടുംബ്ള്ക് 

ഄംഖന്വാരിഔളിലൂെര ഭക്ഷണം വിതരണം െചയ്യണം.  

(i) ഇ ചുമതല ൄടുംബശ്രീയുടെ െര പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഄയല് ട്ട്കളയുടെ ം ഏരിയാ െഡവലപ് െമെ് 

െസാവസറ്റിഔകളയുടെ ം ഏല് പ്പികാവന്താണ്.  

(ii) ഇ വിഭാഖത്തിെല ഄഖതിഔള്ക് ഭക്ഷണം പാഔം െച സം് വിതരണം െചയ്യുന്തിനുള്ള 

െചലവ് തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെെ പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഈപപ്ധതതി വിഹിതത്തില്  നിന്് 

വഹികാവന്താണ്.  

(iii) ഄര്ഔാരം രു മാസം ഭക്ഷണം പാഔം െച സം് നല്ൄന്തിനാവശയമായ ടഔ ഏരിയാ 

െഡവലപ് െമെ് െസാവസറ്റിഔള്ക് മുന്റായി നല്ഔാവന്താണ്. 

2.2 അകരാഖയ സുരക്ഷ 

(1) ക്ഷയം, ൄഷ്ഠം, ഔയാന്സര്ക് , എയ്ഡ് സ്, ഹൃകദ്ര്ാഖം, വൃക/മസ്തിഷ് ഔ സംബന്ധമമായ കരാഖ്ള്  

ടര്ിയവയ്ക്ക് ആരയായിട്ടുള്ള പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഄഖതിഔ െര ചിഔിത്സ്യ്ക്കായി വഔമാറ്റം 

െച സംിട്ടുള്ള അശുപത്രിഔളില്  ലഭയമായ കസവനം ര്കയാജനെപ്പടുത്തണം. ആതിനായി 

ബന്ധമെപ്പട്ട തകേശഭരണ സ്ഥാപനം ര്കതയഔ നരപരി സൃീഔരികണം 

(2) പട്ടിഔ വര്ക്ഖ ഄഖതി ൄടുംബ് െര വയതയസ്ത്ളായ അകരാഖയ അവശയ്ള്  ശ്ര്ധതകയാെര 

നിരീക്ഷികകുണ് ചുമതല ബന്ധമെപ്പട്ട ര്ാഥമിഔാകരാഖയ കഔന്ദ്രത്തിനാണ്. 

 (3) പട്ടിഔ വര്ക്ഖ ഄഖതി ൄടുംബ്ള്ക് ഏട രീതിയിലാണ് കസവനം ര്ദാനം െചകയ്യുണ്െതന്് 

തീരുമാനിക്കുന്ത് ര്ാഥമിഔാകരാഖയ കഔന്ദ്രവം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും രയാകലാചിചൃായി 

രികണം. 
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(4)  നിലവിം  ള്ള പ്ധതതി വിഹിതം, വിഔസനഫുണ്്,  മറ്റ് കരാതസുഔള്  എന്ിവയില്  നിന്് 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്   പട്ടിഔവര്ക്ഖ പരിചരണ പാകകജിന്  അവശയമായ വിഭവം 

ഔെുണ്കത്തുണ്താണ്. 

(5) ക്ഷയം, ൄഷ്ഠം, ഔയാന്സര്ക് , എയ്ഡ് സ്, ഹൃകദ്ര്ാഖം, വൃക/മസ്തിഷ് ഔ സംബന്ധമമായ കരാഖ്ള്  

മുതലായ കരാഖ് െര ചിഔിത്സ്യ്ക്ക് െമഡികല്  കഔാകളജുഔളിം  ം ജില്ലാ/ജനറല്  

അശുപത്രിഔളിം  ം ലഭയമായ സ് െപഷയലിറ് കഡാക്ടര്ക്മാരുെര കസവനവം 

ര്കയാജനെപ്പടുകത്തുണ്താണ്. ആതിനുകവുണ്ി ര്കതയഔ െമഡികല്  ഔയാമ്പുഔള്  

സംഗരിപ്പികാവന്ടം െചലവ് പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഈപപ്ധതതി വിഹിതത്തില്  നിന്നും 

വഹികാവന്ടമാണ്. 

(6) അധുനിഔ സൗഔരയ് ള്ള സൃഔാരയ അശുപത്രിഔെളെഔാുണ്് കരാഖബാധിതരായ 

ഄഖതിഔ െര ചിഔിത്സ് സൗജനയമായി സ് കപാണ്സര്ക്  െചയ്യുന്തിന് തകേശഭരണ 

സ്ഥാപന്ള്  പരിശ്രമികകുണ്താണ്. 

(7) ര്ധാനമന്ത്രിയുടെ െര/മുകയമന്ത്രിയുടെ െര/പട്ടിഔജാതി, പട്ടിഔവര്ക്ഖ കക്ഷമ വൄപ്പു മന്ത്രിയുടെ െര 

ദുരിതാശൃാസ നിധിയില്  നിന്നും പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഄഖതിഔള്ക് ചിഔിത്സ്ാ സഹായം 

ലഭയമാക്കുന്തിനാവശയമായ നരപരിഔള്  തകേശ ഭരണ സ്ഥാപന്ള്  

സൃീഔരികകുണ്താണ്. 

(8) പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഄഖതി ൄടുംബ്ളിെല കരാഖിഔള്ക് അവശയമായ മരുന്നുഔള്  സൗജനയമായി 

ലഭയമാകണം.  

(i) മരുന്് ലഭയമാക്കുന്തില്  ര്ാഥമിഔ അകരാഖയകഔന്ദ്രം/ആതര സര്ക്കാര്ക്  അശുപത്രിഔള്  

എന്ിവിര്ളില്  ലഭയമായ ഫുണ്് ഈപകയാഖികാവന്താണ്.  

(ii) അവശയെമങ്കില്  മരുന്്  വാങ്ങുന്തിന് പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഈപപ്ധതതി വിഹിതവം 

വിനികയാഖികാവന്താണ്.  

(iii) ഇ ര്ക്രിയയില്  സുതാരയത ഈുംവരുത്തുന്തിന് ഄകരാഖയ കമകലാവിദഗ്ദ്ധര്ക്  ഄരങ്ങുന് 

രു െരഔ് നികല്  ഔമ്മിറ്റി അവശയ.മായ മരുന്നുഔള്  ഏത് എന്് നിശ്ചയികകുണ്ടം ഄവ 

വാ്ി കരാഖിഔള്ക് കനരിട്ട് നല്കഔുണ്ടമാണ്. 

(iv) കരാഖിഔള്ക് യഥാസമയം െതയമായി മരുന്നുഔള്  ലഭയമാക്കുന്നുെവന്് പട്ടിഔവര്ക്ഖ 

ഄയല്ക്കൂട്ട്ള്  ഈറപ്പുവരുകത്തുണ്താണ്. 

(9) പകരാപഔാര തല്പരരായ വയക്തിഔകളയുടെ ം ധര്ക്മ്മ സ്ഥാപന്കളയുടെ ം പട്ടിഔവര്ക്ഖ 

ഄഖതിഔ െര ചിഔിത്സ്ാ അവശയ്ള്  സ് കപാണ്സര്ക്  െചയ്യുവാന്  കര്രിപ്പികകുണ്താണ്. 

ആത്തരത്തില്  സ് കപാണ്സര്ക്മാെര ഔെുണ്ത്തുന്തിന് അവശയമായ ര്ചാരണ 

ര്വര്ക്ത്തന്ള് , കബാധവല്കരണ ചര്ക്ചൃഔള്  മുതലായവ സംഗരിപ്പികാവന്താണ്. 
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(10) തകേശഭരണ സ്ഥാപനതലത്തില്  സന്്ധതകസവന തല്പരരായ അടര ്രുശ്രൂശഷാ 

ര്വര്ക്ത്തഔരുെര രു സമിതി രിപീഔരിക്കുഔയുടെ ം പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഄഖതിഔള്  കനരിടുന് 

അകരാഖയര്ശ് ന്ള്  പരിഹരിക്കുന്തിന് ഄവരുെര കസവനം ലഭയമാക്കുഔയുടെ ം 

െചയ്യാവന്താണ്. 

(11) കലാക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔ െര  പരിചരണ പാകകജിന് സഹായം 

ലഭയമാകകുണ്താണ്. 

2.3 പട്ടിഔവര്ക്ഖ വിഭാഖത്തിെല ഭിന്കശഷികാര്ക്ക് അശൃാസം നല്ഔല്  

(1) കഔന്ദ്രാവിഷ് െത പരിപാരിഔളിെല പട്ടിഔവര്ക് ഖ ഈപപ്ധതതി വിഹിതം വിനികയാഖിചൃ ്

നരപ്പാക്കുന് പരിപാരിഔള്  ഭിന്കശഷികാര്ക്  ഄംഖ്ളായി ഈള്ള പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഄഖതി 

ൄടുംബ്ള്ക് മുന്ഖണന നല്ഔി നരപ്പാകകുണ്താണ്. 

(2) പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഄഖതിഔള്ക്, കഔരള സംസ്ഥാന വിഔലാംഖകക്ഷമ  കഔാര്ക്കറഷന് , കഔരള 

െഫഡകറഷന്  ഒഫ് ദി വലന്ഡ് ടര്ിയ സ്ഥാപന് െര സഹഔരണകത്താെര 

െതാഴില്  വവദഗ്ദ്ധയ പരിശീലനം നല്ൄവാനുള്ള കര്ാജക്ടുഔള്  

കര്ാത്സ്ാഹിപ്പികാപ്ന്താണ് 

 (3) പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഈപപ്ധതതി വിഹിതവം കദശീയ ഗ്രാമീണ ഈപജീവന മിഷന്  വിഹിതവം 

ഈപകയാഖിചൃ ് പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഄഖതി ഔടുംബ്ളിെല ശാരീരിഔമാനസിഔ െവല്ലുവിളിഔള്  

കനരിടുന്വര്ക്ക് െതാഴില്  നല്ൄന്തിനു കവുണ്ിയുടെ ള്ള കര്ാജക്ടുഔള്  തകേശഭരണ 

സ്ഥാപന്ള്  കര്ാത്സ്ാഹിപ്പികകുണ്താണ്. 

(4) ഭിന്കശഷികാരായ പട്ടിഔവര്ക് ഖകാരുെര െതാഴിലധിഷ്ഠിത കര്ാജക്ടുഔള്ക് കഔന്ദ്ര - സംസ്ഥാന 

കസാഷയല്  െവല്ഫയര്ക്  ഄഡ് വവസറി കബാര്ക് ു ഔളില്  നിന്് സാമ്പത്തിഔ സഹായം 

ലഭയമാക്കുന്തിന് തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്  നരപരി സൃീഔരികകുണ്താണ്. 

(5) പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഄഖതിഔളില്  ഄര്ക്ഹരായവര്ക്ക് വാര്ക്്ധതഔയഔാല െപന്ഷനും മറ്റ െപന്ഷനുഔ ം 

ഄനുവദിക്കുന്തിന് തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്  ഈയര്ക്ന് മുന്ഖണന നല്ഔണം. 

(6) പട്ടിഔ വര്ക്ഖ വിഭാഖത്തിെല വൃ്ധതരുെര കക്ഷമത്തിനും വിഔസനത്തിനും ര്ാകദശിഔ 

ര്കതയഔതഔ ള്ള ഈചിതമായ പരിപാരിഔള്  ഔെുണ്ത്തി നരപ്പാക്കുന്തിന് തകേശഭരണ 

സ്ഥാപന്ള്  ശ്ര്ധതികകുണ്താണ്. 

2.4 ഔിരപ്പാരം 

(1) ഭൂരഹിതരായ എല്ലാ പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഄഖതി ൄടുംബ്ള്ക്കും വീര് വയ്ക്കവാന്  ഭൂമി നല്ഔണം. 

ഄതിനുകശഷം മാത്രകമ തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ള്  ദാരിദ്ര്യകരകയ്ക്ക് താെഴയുടെ ള്ള മറ്റ 

പട്ടിഔവര്ക്ഖ ൄടുംബ്ള്ക് ഇ അവശയത്തിന് ഭൂമി നല്ൄവാന്  പാടുള്ളൂ. ആതിന് പട്ടിഔവര്ക്ഖ 

ഈപപ്ധതതി വിഹിതം വിനികയാഖികാവന്താണ്. 
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(2) പട്ടിഔവര്ക്ഖ വിഔസന വൄപ്പിെെ കഔാര്ക്പ്പസ് ഫുണ്ില്  ഈള് െപ്പടുത്തിയുടെ ം പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഄഖതി 

ൄടുംബ് െര പുനരധിവാസ പരിപാരി ഏെറ്റടുകാവന്താണ്. 

(3) പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഄഖതി ൄടുംബ്െള പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്തിന് ഗ്രാമ ര്കദശ്ളില്  3 െസെില്   

ൄറയാെത ഭൂമി നിണകഭാക്താകള്  തെന് ഔെുണ്കത്തുണ്താണ്. ഭൂമിയുടെ െര യഥാര്ക്ഥ വില, 

പട്ടിഔവര്ക്ഖകാര്ക്കായി നരപ്പാക്കുന് സമാന പരിപാരിക് നിശ്ചയിചൃിട്ടുള്ള ഈയര്ക്ന് പരിധിക് 

വികധയമായി ഭൂവരമയ്ക്ക് കനരിട്ട് നല്ഔാവന്താണ്. 

2.5 പാര്ക് പ്പിരം 

(1)  ഭവന രഹിതരും, വീര് നിര്ക്മ്മിക്കുവാന്  അവശയത്തിന് ഭൂമിയുടെ ള്ളവരുമായ എല്ലാ പട്ടിഔവര്ക്ഖ 

ഄഖതി ൄടുംബ്ള്ക്കും ഭവന നിര്ക്മ്മാണ സഹായം മുന്ഖണനയുടെ െര ഄരിസ്ഥാനത്തില്  

നല്ഔിയകശഷം മാത്രകമ ദാരിദ്ര്യകരകയ്ക്ക് താെഴയുടെ ള്ള മറ്റ് പട്ടിഔവര്ക്ഖ ൄടുംബ്ള്ക് വീര് 

നല്ൄന് ഔാരയം പരിഖണികകുണ്ടള്ളൂ. 

(2) പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഄഖതി ൄടുംബ് െര ഭവന നിര്ക്മ്മാണം പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഄയല് ട്ട്ള്  

മുകകനകയാ ഄട്ടപ്പാരി ഉരു വിഔസന സമിതി മുകകനകയാ അയിരികണം. 

2.6 ൄരിെവള്ളം 

(1) പരമ്പരാഖത ജലകരാതസ്സുഔള്  സംരക്ഷിക്കുന്തിനായിരികണം അദയ പരിഖണന 

നല്കഔുണ്ത്. 

(2) നിലവിം  ള്ള ൄരിെവള്ള കര്ാജക്ടുഔളില്  പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഄഖതി ൄടുംബ് െര വീടുഔള്ക് 

ഏറ്റവം സമീപത്തായി പലിഔ് റാെ് കപാറ് സ്ഥാപികകുണ്താണ്. 

(3) പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഉരുഔള്ക് ര്കയാജനം ലഭിക്കുന് ൄരിെവള്ള കര്ാജക്ടുഔള്  പട്ടിഔവര്ക്ഖ  

ഈപപ്ധതതി ര്ഔാരം അരംഭികകുണ്താണ്. 

(4) പുടതായി അരംഭിക്കുന് ൄരിെവള്ള കര്ാജക്ടുഔളില്  പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഄഖതി ൄടുംബ്ള്  

ടുതം  ള്ള ര്കദശ്ള്ക് മുന്ഖണന നല്കഔുണ്താണ്. 

(5) പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഉരുഔളില്   ടറസായ ഔിണര്ക്  ൄഴികാവന്താണ്. 

2.7 വിദയാഭയാസം 

(1) സ് ള്  വര്ക്ഷം അരംഭിക്കുന്തിനു മുമ്പ് തെന് ഒകരാ ഉരിം  ം സര്ക്കവ നരത്തി സ് ളില്  

കചര്ക്ന്ിട്ടില്ലാത്ത പട്ടിഔവര്ക്ഖ ൄട്ടിഔെള ഔെുണ്ത്തി ഄവെര സ് ളില്  കചര്ക്ക്കുന്തിന് നരപരി 

സൃീഔരികണം. 

(2) വിദയാഭയാസം ഈകപക്ഷിചൃവെര വീണ്ടും സ് ളില്  കചര്ക്കാന്  ശ്രമ്ള്  നരത്തുന്തിലൂെര 18 

വയസ്സിനു താെഴ ര്ായമുള്ള എല്ലാ പട്ടിഔവര്ക്ഖ ൄട്ടിഔ ം ഄവരുെര ൄടുംബസ്ഥിതി 

പരിഖണികെത തെന് വിദയാഭയാസം ടരരുന്നുെവന്് ഈറപ്പുവരുത്തണം. 
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(3) പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഄഖതി ൄടുംബ്ളിെല വിദയാര്ക്ഥിഔള്  ഈള് െപ്പെര ര്ീെമട്രിഔ് കഹാറലില്  

കചര്ക്ന്് പഠിക്കുവാന്  സൗഔരയം ലഭികാത്ത എല്ലാ പട്ടിഔ വര്ക്ഖ വിദയാര്ക്ഥിഔള്ക്കും 

അവശയമായ പഠകനാപഔരണ്ള് , യൂണികഫാം മുതലായവ തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെെ 

പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഈപപ്ധതതി വിഹിതം ഈപകയാഖിചൃ ് വിതരണം െചകയ്യുണ്താണ്. ഇ പാകകജ് 

ര്ഔാരം നല്ഔാവന് ധനസഹായത്തിെെ നിരക് ചുവെര നല്ൄന്നു. 

  ആനം  വാര്ക്ഷിഔ ഄലവന്സിെെ പരിധി 
(രിപ) 

(a) സ് ള്  യൂണികഫാം വാങ്ങുന്തിന്   
(i)കലാവര്ക്  വര്മറി വിദയാര്ക്ഥിഔള്ക്  : 800 
(ii)ഄപ്പര്ക്  വര്മറി വിദയാര്ക്ഥിഔള്ക്  : 800 
(iii)വഹസ് ള്  വിദയാര്ക്ഥിഔള്ക്  : 1000 
(b)കനാട്ട് ബുക്, കറഷനറി  
  മുതലായവ വാങ്ങുന്തിന് 

  

(i)കലാവര്ക്  വര്മറി വിദയാര്ക്ഥിഔള്ക്  
(ii)ഄപ്പര്ക്  വര്മറി വിദയാര്ക്ഥിഔള്ക്  

: 
: 

300 
400 

(iii)വഹസ് ള്  വിദയാര്ക്ഥിഔള്ക്   : 500 
(c)ൄര, െചരുപ്പ്/ഷൂസ്, സ് ള്  ബാഖ്, 
െപന്സില് , കപന എന്ിവ വാങ്ങുന്തിന് 

  

എല്ലാ റാന്കഡര്ക്ുഔളികലയുടെ ം വിദയാര്ക്ഥിഔള്ക് : 800 
   

 (4) ആര്ഔാരമുള്ള വിദയാഭയാസ ധനസഹായം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുഔള്  മാത്രകമ പട്ടിഔവര്ക്ഖ 

വിദയാര്ക്ഥിഔള് ക് നല്കഔുണ്ടള്ളൂ. 

(5) പട്ടിഔവര്ക്ഖ ൄടുംബ്ളിെല എല്ലാ വിദയാര്ക്ഥിഔ കരയുടെ ം പഠന നിലവാരം ഈയര്ക്ത്താന്  ര്കതയഔ 

കഔാചൃിംഖ് ഏര്ക് െപ്പടുത്തണം. ആതിനായി കയാഖയതയുടെ ള്ള ബിരുദധാരിഔള് , കഔാകളജ് 

വിദയാര്ക്ഥിഔള് , ഄ്ധതയാപഔര്ക് , സാക്ഷരതാ കര്രഔ് മാര്ക് , മുതലായവെര ഈള് െപ്പടുത്തി രു 

സകപ്പാര്ക്ട്ട്  ്പുകപ്പ് തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തില്  രിപീഔരികണം. സകപ്പാര്ക്ട്ട് ്പുകപ്പിെെ  

സംഗരനാ െചലവ് പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഈപപ്ധതതി വിഹിതത്തില്  നിന്നും വഹികാവന്താണ്. 

എന്ാല്  ഇ അവശയത്തിന് കഹാണകററിയം െഔാടുക്കുവാന്  പാരില്ല.  

2.8 സാമൂഹയമായ റ്റെപ്പരല്  

(1) പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഄഖതി ൄടുംബ്ളിെല ഄംഖ്െള പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഄയല് ട്ട്ളില്  

ഈള് െപ്പടുത്തുവാന്  ഔമ്മൂണിറ്റി െഡവലപ് െമെ് െസാവസറ്റിഔള്  നരപരി സൃീഔരികണം. 

ഄര്ഔാരം ഄവരുെര സാമൂഹയമായ റ്റെപ്പരല്  ഄവസാനിപ്പികാവന്താണ്. 

(2) പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഄഖതി ൄടുംബ് െര പുനരധിവാസ ര്വര്ക്ത്തന് െര നിര്ക്വഹണം, 

കമല്കനാട്ടം, കമാണിറ്ററിംഖ് മുതലായവ ബന്ധമെപ്പട്ട ഉരുട്ട് െര ചുമതലയാണ്. 

(3) പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഄഖതി ൄടുംബ്ള്  കനരിടുന് ര്ശ് ന്ള്  പൗര സമൂഹത്തിെെ ശ്ര്ധതയില്  

െഔാണ്ടുവരുന്തിനുള്ള ശ്രമ്ള് , കബാധ വല്കരണ ര്വര്ക്ത്തന്ള് , ഄഖതിഔെള 
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ഔെുണ്ത്തുന്തിനുള്ള സര്ക്കവ എന്ിവ ഉരുട്ട് െര പങ്കാളിത്തകത്താെര തകേശഭരണ 

സ്ഥാപന്ള്  ഏെറ്റടുകകുണ്താണ്. 

(4) പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഄഖതിഔ െര സര്ക്ഖവാസന വിഔസിപ്പിക്കുന്തിനും ഄവരുെര കശഷി 

വര്ക്്ധതിപ്പിക്കുന്തിനും സമൂഹത്തിെല മറ്റ വിഭാഖ്ള്െകാപ്പം ആരപഴൄന്തിനുമുള്ള 

അത്മബലം നല്ൄന്തിനും ഄനുകയാജയമായ ഔൗണ്സലിംഖ് സംഗരിപ്പിക്കുവാന്  

തകേശഭരണസ്ഥപന്ള്  നരപരി സൃീഔരികണം. 

(5) പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഄഖതിഔ െര മാനസിഔ ശാരീരിഔ ഔഴിവഔള്  പരികപാഷിപ്പിക്കുന്തിന് 

അവശയമായ പരിശീലന്ള്  മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരുകരയുടെ ം വിദഗ്ദ്ധരുകരയുടെ ം െര്ാഫഷണം   

ഔ കരയുടെ ം ഈപകദശാനുസരണം സംഗരിപ്പികകുണ്താണ്. ഄതിെെ െചലവ് പട്ടിഔവര്ക്ഖ 

ഈപപ്ധതതി വിഹിതത്തില്  ഈള് െപ്പടുത്താവന്താണ്. 
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 പട്ടിഔ:1 
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്  ഗ്രാമ- കലാക് പഞ്ചായത്തുഔള്ക് ടഔ നല്ൄന് കര്ാജക്ടുഔള്  

 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിെെ കപര് ......................................വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതി
ക്രമ 

നം 
കര്ാജക്ടിെെ 

കപര് 
ടഔ ലഭിക്കുന്  തകേശഭരണ സ്ഥാപന് ം  ലഭിക്കുന് ടഔയുടെ ം ഏത് ഫുണ്ില്  

നിന്നും  
നല്ൄന്നു?* 

ടഔ ലഭിക്കുന്  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിെെ 

കപര് 

ലഭിക്കുന് ടഔ 
(രിപ) 

ടഔ ലഭിക്കുന് 
കലാക് 

പഞ്ചായത്തിെെ 
കപര് 

ലഭിക്കുന്  ടഔ 
(രിപ) 

(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) 
   

 
    

   
 

    

*െപാട വിഭാഖം  വിഔസന ഫുണ്്/എസ്.സി.എസ്.പി/രി.എസ്.പി/ധനഔാരയ ഔമ്മീഷന്  ഗ്രാെ് 
 പട്ടിഔ: 2 

കലാക് പഞ്ചായത്തുഔള്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്ക് ടഔ നല്ൄന് കര്ാജക്ടുഔള്  
കലാക് പഞ്ചായത്തിെെ കപര് ........................................ വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതി  ...................................................... 

ക്രമ 

നം 
കര്ാജക്ടിെെ കപര് ഏത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ടഔ 

നല്ൄന്നു? 

നല്ൄന് ടഔ 
(രിപ) 

ഏത് ഫുണ്ില്  നിന്്* 

*െപാട വിഭാഖം വിഔസനഫുണ്്/എസ്.സി.പി./രി.എസ്.പി 

പട്ടിഔ: 3 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്  കലാക് പഞ്ചായത്തിന് ടഔ നല്ൄന് കര്ാജക്ടുഔള്  
(പി.എം.എ.വവ. ഭവന നിര്ക്മ്മാണ പ്ധതതി കര്ാജക്ട് ) 

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിെെ കപര് ........................................ വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതി  ...................................................... 

ക്രമ 

നം 
കര്ാജക്ടിെെകപര് എത്ര 

വീടുഔള്ക്കുകവുണ്ി 
ടഔ നല്ൄന്നു. 

രു വീരിനുകവുണ്ി 
നല്ൄന് ടഔ 

(രിപ) 

അെഔ നല്ൄന് 
ടഔ 

(രിപ) 

ഏത് ഫുണ്ില്  
നിന്് 

ഏത് കലാക് 
പഞ്ചായത്തിന് 

നല്ൄന്നു. 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

*െപാട വിഭാഖം വിഔസനഫുണ്്/എസ്.സി.പി./രി.എസ്.പി/ധനഔാരയ ഔമ്മീഷന്  ഗ്രാെ്/കലാഔ ബാങ്ക് വിഹിതം  

പട്ടിഔ: 4 

ഗ്രാമ-കലാക്  പഞ്ചായത്തുഔള്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് ടഔ നല്ൄന് കര്ാജക്ടുഔള്  
കലാക് പഞ്ചായത്തിെെ കപര് ........................................ വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതി  ...................................................... 

 

ക്രമ 

നം

കര്ാജക്ടിെെകപര് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിെെ 
കപര്

നല്ൄന് ടഔ  
(രിപ)

ഏത് ഫുണ്ില്  
നിന്്

െപാട വിഭാഖം വിഔസനഫുണ്്/എസ്.സി.പി./രി.എസ്.പി/ധനഔാരയ ഔമ്മീഷന്  ഗ്രാെ്/കലാഔ ബാങ്ക് വിഹിതം  
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കഫാറം 1 
ഗ്രാമസഭാ കയാഖത്തില്  ഄവതരിപ്പിക്കുന് ഔരര് കര്ാജക്ട് നിര്ക്കേശ്ള്  

.......................................................... വാര്ക്ഷിഔ  പ്ധതതി 
തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെെ കപര് :................................................................... വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പിെെ കപര്

ക്രമ 
നം 

നിര്ക്കേശിക്കുന് 
കര്ാജക്ടിെെ 

കപര് 

ലക്ഷയ്ള്  
എെന്തല്ലാം 

നിണകഭാൃ തെ 
വിഭാഖം, 
എണം, 

നിണകഭാൃ തെ 
ര്കദശം 
ഏത് (1) 

ര്ധാന 
ര്വര്ക്ത്തന്ള്  
എെന്തല്ലാം? 

എത്ര 
ഄളവില് (2) 

വിഔസന 
ഫുണ്് 

െമയിെനന്സ് 
ഫുണ്് 

തനത് 
ഫുണ്് 

കഔന്ദ്രാവിതതം സംസ്ഥാനാവിതതം വായ്പ നിണകഭാൃ തെ 
വിഹിതം 

മറ്റള്ളവ അെഔ 
ഄരങ്കല്  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

X അെഔ X X X          
സ്ഥലം: പ്പ് 
തീയതി:                      കപര് 
                      ........................വര്ക്കിംഖ ്പുകപ്പ് 
 

1. നിണകഭാക്താക െര എണം ഄവര്ക്  ഏത് വിഭാഖത്തിം  ള്ളവര്ക്  ഄെല്ലങ്കില്  ഏത് ര്കദശത്തിം  ള്ളവര്ക്  എന്നും എഴതണം 

2. എെന്തല്ലാം ര്വര്ക്ത്തന്ള്  എന്നും ഄവ എത്ര ഄളവില്  എന്നും എഴതണം. ബാധമായ സംഖതിഔള്  എവിെര എന്നും എഴതണം. 
ന്ിലധിഔം ര്കദശ്ളികലാ നരകത്തുണ് നിര്ക്മ്മാണ ര്വൃത്തിഔള്  ട്ടികചൃര്ക്ത്ത് റ്റ കര്ാജക്ടായി  നിര്ക്കേശികാന്  പാരില്ല. 
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കഫാറം:2 

വിഭവ വഔയിരുത്തല്  
തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെെ കപര്:................................................................................................................................. 

2.1 വിഭവ കരാതസ്സുഔള്  

ക്രമ 
നം 

വിഭവ കരാതസ്സുഔള്  വഔയിരുത്തുന് ടഔ (രിപ) 

(1) (2) (3) 
1 വിഔസന ഫുണ്് (i) െപാട വിഭാഖം  
 (ii) 

                                   (iii) 
 

പട്ടിഔജാതി ഈപപ്ധതതി  

പട്ടിഔവര്ക്ഖ ഈപപ്ധതതി  
അെഔ  

2 പതിനാലാം ധനഔാരയ 
ഔമ്മീഷന്  ഗ്രാെ് 

  

3 കലാഔ ബാങ്ക് വിഹിതം   
4 െമയിെനന്സ് ഫുണ്് (i) 

(ii) 
കറാഡ് ആതരം  
കറാഡ്  

അെഔ  
5 തനത് ഫുണ്്    
6 സംസ്ഥാനാവിതത  പ്ധതതി 

വിഹിതം 
  

7 കഔന്ദ്രാവിതത  പ്ധതതി 
വിഹിതം 

  

8 വായ്പ – സഹഔരണ 
സ്ഥാപന്ളില്  നിന്് 

  

9 വായ്പ- മറ്റ് ധനഔാരയ 
സ്ഥാപന്ളില്  നിന്് 

  

10 നിണകഭാൃ തെ വിഹിതം  
പഞ്ചായത്തില്  ഄരയ്ക്കന്ത് 

  

11 നിണകഭാൃ തെ വിഹിതം  - 
നിണകഭാക്താവ് കനരിട്ട് 
വഹിക്കുന്ത്  

  

12 സന്്ധത കസവനം   
13 സംഭാവന   
14 മറ്റ് തകേശഭരണ 

സ്ഥാപന്ളില്  നിന്നുള്ള 
വിഹിതം   

 
 
 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളില്  നിന്് 

 

 (i) 
(ii)                                                         
(iii) 

 

കലാക് പഞ്ചായത്തുഔളില്  നിന്്  
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില്  നിന്്   

അെഔ  

15 മറ്റള്ളവ   
16 അെഔ െമാത്തം x  
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2.2 2017-18-െല വിഔസന ഫുണ്ിെെ വിഷയാരിസ്ഥാനത്തിം  ള്ള വിഔയിരുത്തല്  

 
ക്രമ 
നം 

 
വിഔസന 
കമകല 

വഔയിരുത്തല്  (രിപ) 
െപാട 
വിഭാഖം 

പട്ടിഔജാതി  
ഈപപ്ധതതി 

പട്ടിഔ വര്ക്ഖ 
ഈപപ്ധതതി 

പതിനാലാം 
ധനഔാരയ 
ഔമ്മീഷന്  
ഗ്രാെ് 

കലാഔ ബാങ്ക് 
വിഹിതം 

അെഔ  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 െഷി      
2 മൃഖസംരക്ഷണം      
3 ക്ഷീര 

വിഔസനം 
     

4 ജലകസചനം      
5 മണ്-

ജലസംരക്ഷണം 
     

6 പരിസ്ഥിതി 
സംരക്ഷണം 

     

7 വിദയാഭയാ 
സം 

     

8 ഔല, സംസ്ക്കാരം, 
യുടെ വജനകക്ഷമം 

     

9 അകരാഖയം      
10 ൄരിെവള്ളം      
11 ശുചിതൃം      
12 പാര്ക്പ്പിരം      
13  സാമൂഹയകക്ഷമം       
14 ഉ ര്ക്ജം      
15 െപാടമരാമത്ത്      
16 മറ്റള്ളവ      

അെഔ      

 
2.3.  2017-18-െല വിഔസനഫുണ്ിെെ  കമകലാരിസ്ഥാനത്തിം  ള്ള വഔയിരുത്തല്  
 
ക്രമ 
നം 

 
വിഭാഖം 
 

വഔയിരുത്തല്  (രിപ) 
അെഔ ഈപാദന കമകല കസവന കമകല പശ്ചാത്തല 

കമകല 
ടഔ ശതമാനം ടഔ  ശതമാനം ടഔ  ശതമാനം 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 െപാട വിഭാഖം      
2 പട്ടിഔ ജാതി 

ഈപപ്ധതതി 
    

3 പട്ടിഔവര്ക്ഖ   
ഈപ പ്ധതതി  

    

4 പതിനാലാം 
ധനഔാരയ 
ഔമ്മീഷന്  ഗ്രാെ്  

    

5 കലാഔ ബാങ്ക് 
വിഹിതം 

    

 അെഔ     
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2.4 . 2017-18-ല്   നിര്ക്ബന്ധമമായി വഔയിരുകത്തുണ് വിഭാഖ്ള്ക്കുള്ള / പരിപാരിഔള്ക്കുള്ള വഔയിരുത്തല്  

ക്രമ 
നം 

നിര്ക്ബന്ധമമായി ടഔ വഔയിരുകത്തുണ് 
വിഭാഖത്തിെെ /പരിപാരിയുടെ െര കപര് 

വഔയിരുകത്തുണ് ടഔ 
(രിപ) 

വഔയിരുത്തിയ ടഔ (രിപ) 

വിഔസനഫുണ്് മറ്റള്ളവ അെഔ  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 
X 

 
അെഔ 
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2017-18 വാ ര്ക്ഷിഔ പ്ധതതി 

2.5 അസ്തി െമയിെനന്സ് പ്ധതതിയില്  ഈള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള  കര്ാജക്ടുഔള്  
തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെെ കപര്:..................................................... 

ക്രമ 
നം 

അസ്തിയുടെ െര/അസ്തിഔ െര 
കപര് 

അസ്തി 
രജിററിെല 
യൂണീഔ് നമ്പര്ക്  

അസ്തിഔ െര 
ആകപ്പാഴെത്ത 
ഄവസ്ഥ 

സംരക്ഷണത്തിനായി 
നരകത്തുണ് 
ര്വര്ക്ത്തന്ള്  

ര്തീക്ഷിക്കുന് 
മതിപ്പ് 
െചലവ് 
(രിപ) 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ൄറിപ്പ്: നിലവിം  ള്ള കറാഡ് ആതര അസ്തിഔ െര  സംരക്ഷണം, കറാഡ് അസ്തി സംരക്ഷണം, പുതിയ 
കറാഡിതര അസ്തി, പുതിയ കറാഡ് അസ്തി എന്ീ ക്രമത്തില്  കര്ാജക്ടുഔള്  എഴതണം 

സ്ഥലം:  

തീയതി
  കപര്:                 പ്പ് 

      സ്ഥാപനകമധാവി/നിര്ക്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥന് ) 
           (െസക്രട്ടറി) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

വര്ക്കിംഖ് ്പുകപ്പ്
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കഫാറം - 3 
                                                                                                         രിഔ്  െചയ്യുഔ 

2017-18 വാര്ക്ഷിഔ പ്ധതതി 
കര്ാജക്ടുഔ ം ഄവയുടെ െര  വിശദാംശ് ം 

  
  
  
  
  
  
  
  
 ക
ര്
ാജ
്ക്ട
് ന
ം 

കര്ാജക്ടി
െെ കപര് 

S.O or 
New 

W/C/ 
A/DE/TG 

പരിപാ
രിയുടെ െര 
കപര് 

നിണകഭാ
ക്താകള് / 
എണം, 
വിഭാഖം, 
നിണകഭാൃ തെ 
ര്കദശം  

ര്ധാന  
ര്വ
ര്ക്ത്തന
്ള്  
എെന്ത
ല്ലാം 

ര്തീക്ഷിക്കുന് വിഭവകരാതസ്സുഔള്(രിപ) ഭൗതിഔ 
ലക്ഷയ
്ള്  

വ
ിഔ
സ
ന
 ഫ

ുണ്
് 

പ
ത
ിന
ാല
ാം
 ധ
ന
 –
 

ഔ
ാര
യ 
ഔ
മ്മ
ീഷ
ന്
  

കല
ാഔ

 ബ
ാങ്ക

് 
വ
ിഹ
ിത
ം 

െ
മ
യ
ിെ
ന
ന്
സ
് 

ഫ
ുണ്
് 

ത
ന
ത
് ഫ

ുണ്
് 

കഔ
ന്ദ്ര
ാവ
ിത
ത
ം 

സ
ംസ്ഥ

ാന
ാ-

 
വ
ിത
ത
ം 

വ
ായ്പ

 

നി
ണ
കഭ
ാൃ തെ

 
വ
ിഹ
ിത
ം 

മ
റ്റ
ള്ള
വ

 

ഄ
രങ്ക

ല്
  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

  

െപാടവിഭാഖം, എസ്.സി.എസ്.പി. രി.എസ്.പി എന്ീ മൂന്്  ര്കതയഔ പട്ടിഔഔളായി തയ്യാറാകണം 
W –വനിതാ ഗരഔ പ്ധതതി  C- ശിശുകള്  , A- വൃ്ധതര്ക്   DE- ഭിന്കശഷികാര്ക്  TG- ഭിന്ലിംഖ വിഭാഖം 
ഏെതങ്കിം  ം ര്കതയഔ പരിപാരിയില്  ഈള്െപ്പടുന് കര്ാജക്ടാെണങ്കില്  അ പരിപാരിയുടെ െര കപര് എഴടഔ  
നിണകഭാക്താക െര  എണവം ഄവര്ക്  ഏത് വിഭാഖത്തിം  ള്ളവര്ക്  എന്നും ഏത്  ര്കദശത്തുള്ളവര്ക്  എന്നും എഴടഔ 

SCSP TSP ജനറല് 


